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വിദ്യാരത്ഥിസമരവും പിക്കററിംം 
ഞങ്ങള്ക്കു വിശ്വാസയോഥ്യമാ 

യ ഒരു കേന്ദ്രത്തിമനിന്നു ലഭിച്ച 

അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാ 
ണു ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതു്. മുവാ 

ററുപുഴത്ക്കും കൂത്താടകുള ത്തിനും ഇട 
യ്ക്കു ആറ എന്നൊരു മലപ്രദേശ 
മുണ്ട്. ഈയിടെ മൂവാറവപുഴ നി 
ന്നു” ഏകദേശം പതിനഞ്ച കോള 
ജൂ വിദ്യാദത്ഥികള് കോട്ടയത്തേക്കു 

പോരുന്ന ഒരു ബസ്സി കയറി. 
ആദ്യമെ റിസേര്വു് വനങ്ങളുടെ 
നട്ടക്കുള്ള റോഡിരു എത്തിയപ്പോ 
ള് വിദ്യാത്ഥികള് എല്ലാവരും ബ 
രു] പ്രസ്തുത ബസ്സ് 

പിക്കാറ,ചെയ്യാന് ആരഭിച്ചു. ആ 

റുമണിവരെ അവിടെ എത്തിയബ 
സ്കള് തടഞ്ഞുവച്ചു. പിന്നീട്ട് ഒ 
ന്നോ രണ്ടോ എണ്ണത്തിനെ റ ടയറും 

ടൃബ്ും കുത്തിത്തുറന്നു ഉപയോഗശ്തു 
നൃയമാക്കി. വിദ്യാത്ഥികള് ഈ വിര 
കൃത്യം സാധിച്ചശേഷം മൂവാററുപു 
യ്ക നടന്നുപോന്ാ. ബസ്സുകളില് 
ഇരുന്ന യാത്രക്കാര പ്രക്ഷോടണ 
ങ്ങളെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും, അ 
വരുടെ രക്ഷാകത്താക്കളേയയം ശപി 
ച്ചു” കിട്ടിയ മാഗ്ലങ്ങളില് നടന്നും 
കഷ്ഠപ്പെട്ടം അവരവരുടെ വിട്ടിലേ 
ക്മം പോയി. 

ബസ്റ്റ് പിക്കററിംഗില് ഒററപ്പെട്ട 
സാംഭവമല്ല ഇതു്. വേറെയും സ്ഥല 
ങ്ങളില് ബസ്സുകളുടെ ചക്രത്തിലെ 
കാററൃരി വിട്ടക മുതലായ ശലൃങ്ങ 
ളെക്കുറിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകള് ദിനപ്പതു 
ങ്ങളില് വായിക്കുവാന് ഇടയായിട്ടു 
ണ്ട്. വിദ്യാത്ഥികള് നടത്തുന്ന ബ് 
സ്റ്റ് പിക്കററിംഗു് ഇന്ഡ്യയിലെ 
സമാരാദ്ധ്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി അ 
പേ ചിട്ടങ്ടു. വിദ്യാത്ഥികള് 
രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷാഭണങ്ങളില് പ 
ങ്കെട്ടക്കാനിടയാകുന്ന സാഫ്മ ചര്യ 
ങ്ങള് ഭരണാധികാരികളും രാഷ്ട്രി 

യ നേതാക്കന്മാരും സ്ൃഷ്ടിചഓാത്രിരി 
ക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതു് സര്ന്തൂട 
ലും നീസ്സറന്ദേഫം തംഗഗികരിക്കപ്പെ 

ടേണ്ട ഒരു തത്വമാണ്. 
ക്കം, ജലപ്രഉയാംംസാംക്രമിക രോഗ 
ങ്ങളുടെ അപ്രതിഫതമായ ആക്രമ 

ണം, യദ്ധകാലം എന്നിങ്ങനെ വി 
ദ്യാലയങ്ങള് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോ 

കാന് തിഥെ നിപ്വത്തിയില്ലാത്ത ഘ 
ട്ടങ്ങളില് മാത്രമേ വിദ്യാര്ത്ഥികു ഉ 

ടെ സാധാരണജിീവിതത്തില്നി 
ന്നും, ശിക്ഷണ പരിത; സ്ഥിതികളി 
ല്നിന്നും വിട്ടമാരുന്നതു് മനസ്സിലാ 
ക്കാന് കഴിയ്യം. അതുപോലെയ്യതൂള 

ഒരുപരിതഃ;സ്ഥിതി ഇപ്പോള് സംജാ 
തമായെന്നു് ഒെ പ്രവ വിദ്യാല 
യങ്ങള് നടത്തിക്കൊണ്ടപോരുന്ന 

സാ ല്ലം ട്ടണ്ടു്. 
അതുകൊണ്ട് അവര് വിദ്യാലയങ്ങ 
ള് തുറന്നു പ്രുവത്തനം നടത്താന് വി 

സമ്മതിച്ചു, ഇതിനിടയ്കത്കു കേരള 
ത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി കൂട്ടത 

ല് വഷളാകുകയ്യം, വിവിധ ജനകിീ 
യ സഘേടനകളം ജനങ്ങളും വിമോ 
ചനസമരം പ്രഖ്യാപിക്കുക യ) ചെ 
സ്ത്റിരിക്കയാണ്്. ഒരു യൃദ്ധകാല പ 

രിത ;സ്ഥിതിയെന്ന നിലയില് വി 
ദ്ൃയാഭ്യാസം നടത്താന് വിദ്യാര്ത്ഥി 
കള്ക്കു കഴിയ്യന്നില്ലായിരിക്കാം. അ 
വരുടെ സംഘടനകള്ക്കു നല്കിയി 
രുന്ന ഉറപ്പകള്, സകല വാഗ് ദാന 

ങ്ങളും ലയും ന്ന ഗവണഞണഞമെന്റു, 

ഭൂമികുലു 

പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളു കാരണത്ത। 
ല് അവരീ സമരം ന 

വിദ്യാരത്ഥികള്തന്നെ സമരം നട 

ത്താനുമുളു ന്യായങ്ങളെ പ്പററി വല 

ക്ട അഭി; പ്രായവ്ൃത്യയാസട ങ്ങൾ തോ 

ത ൩ ഭേവിച്ചാലും വിദ്യാ 
ഭ്യാസകാലത്തു അവരവരുടെ കത്ത 

വ്ൃങ്ങള് അന ചു കൊണ്ടു പോക 

ണമെന്നു അനുസ പയ ആദര്ശ 

ന്നാം. എന്ത 



ഉദികള് കണ്ടേക്കാം. അതല്ല വി 
മ്ാര്ത്ഥികള്ക്കും അവശതകള് ഉ 

ണ്ട്. അവ പരി ഫരിക്കാന് അവര് 

വ്രക്ഷോഭണം നടത്തണം എന്നു ചി 

മിക്കുന്ന തിക്ഷ്ണവാന്മാര് കണ്ടേ 

ക്കാം. വിദ്യാത്ഥിജീവിതവും കഴി 
ഞ്ഞു വിവിധ ജീവിതവ്യാപാരമ 
ണ്ഡഥ ങ്ങളില് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന 
വരിത്ചില ഫ്റസ്വദുഷ്ടികള്ക്കു” 

ചില പ്രസന്യേക ഘട്ടങ്ങളില് കുട്ടിക 
ള് ഇങ്ങനെ ബഹളം കൂടുന്നതു” ഒരു 
വിധത്തില് സഹായകരമാണെന്നു 

കണക്കകൂടടി ഈദുശ സംരംഭങ്ങളെ 
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട താണെന്നും 

തോന്നിയേക്കാം. ആത്യന്തികമായ 
അപഗ്രഥനത്തില് വിദ്യാത്ഥികള് 
തന്നെ അവരുടെ പാവനാത്തരിക്ഷ 

ങ്ങള് പരിത്യജിച്ച്, പ്രകടനങ്ങളുി 
ലൊ, പ്രക്ഷോഭണങ്ങളിലോ പങ്കെ 

ട്ടക്കേണ്ട ചില അപൂുരവ സന്ദര്ഭ 

ങ്ങള് ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു ഞങ്ങള് പ 
റയുന്നില്ല, ഉണ്ടാകാം. എന്നാല് പ്ര 

ക്ഷോഭണങ്ങളിലായാലും വിദ്യാത്ഥി 
കളായി പെരുമാറാന് കഴിയേണ്ട 
താണു. കുലിനകളായ സ്ത്രീകളുടെ 
സംസ്ക്ലാരസമ്പന്നമായ പെരമാററ 
ങ്ങളും, ജീവിതനിഷ്ടകളും ഒരു കുട്ടം 

ബത്തിന്െറ ശ്രേഷ്ടതയുടെ മാനദ 
ണ്ഡമായി സ്വികരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. 
അതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ വിദ്യാ 
ത്ഥികളുടെ ശിക്ഷണനിലവാരമാ 
ണ്, ആ രാജ്യത്തിന്െറ ശിക്ഷണ 
ബോധത്തെയും, സംസ്ത്ലാരവിഃശഷ 
ത്തെയ്യം പ്രതിബിഃബിപ്പിക്കേണ്ട 
തര്. പ്രക്ഷോഭണം നടത്തുമ്പോഴും, 
സമരഠനടത്തുമ്പോഴം അവര് വിദ്യാ 
ത്ഥികളാണെന്നുള്ള നില വിട്ട പെ 
രുമാറിക്കൂുടാത്തതാണ്ച്. മുകളില് 
പറഞ്ഞ വിദ്യാര്ത്ഥികള്, ഇപ്പോോഴ 
ത്തെ വിമോചനസമരത്തിന്െറ 
പാവനലക്ഷ്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാ 
ത്തവരൊ, അല്ലെങ്കില് അക്രമര 
പ്റിതമായ ധര്മ്മ മരത്തിന്െറ സ 
തകിത്തിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തണമെ 

ന്നുദ്ദേശമൃുള്ള കമ്മൃണി സ്റ്റ, പിണി 
യാളുകളൊ ആണെന്നുള്ളത് നിസ്ത്റ 
ദ്മൊണു, കമ്മൃണിസ് ററ കാര് 

സംഘടിപ്പി ചിട്ടുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥി 

സംഘടനകള് ഉണ്ട്. അറൃയര് മല 
യില് കാണിച്ചതുപോലെ പ്രവത്തി 
ച്ചെങ്കില് കമ്മൃണിസ് ററുകാരുടെ 

പിണ് യാമുകളായൊ ചടകങ്ങളാ 
യൊ വത്തിക്കയാണു്. അല്ല, അവര് 
യഥാര്ത്ഥ വിദ്യാര്ത്ഥിസംഘടനക 
ളിത് പെട്ടവരാണെങ്കില് ആലോച 

നാരഫഹിതമായി ദുരുപദിഷ്ടമായി 

ഥു 

നനനയ്്്് അതു അന് 

അവര് പ്രവത്തിക്കുകയാണു്*, വി 
ദ്യാര്ത്ഥികള് സ്വയം വര്ജ്ജിക്കേ 

ണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ബസ്സ് 
പിക്കററിംഗില് കാണിക്കുന്ന 
അക്രമങ്ങള്. വിദ്യാത്ഥികളടെ സ 
മുന്നതനിലവാരത്തില് നിന്നുകൊ 

ണ്ട് പിക്കറിംഗ് നടത്തുകയാണെ 
അകില് അതിന്െറ രീതിക്കു ചില 
ശ്രേഷ്ടതകള് കാണിക്കണം. സംഘ 
ടിതവ്ൃയം സൃശിക്ഷിതവ്യമായി പി 
ക്കററിംഗ് നടത്താന് എല്ലാശാഖ 
കള്ക്കു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്” നല്കണം. 
രാജ്യത്തിന്െറ പൊതുമുതലായ ബ 
സ്സുകള് നശിപ്പിക്കയോ, യാത്രക്കാ 
രെ ബ്,ദ്ധിമുട്ടിക്കയോ ചെയ്യുകയല്ല 
അകമരഹിതമായ പിക്കററിംഗി 

നെറ ഉദ്ദേശം. ആ ബസ്സുകളില് 

ആശുപത്രിയില് കഠിന രോഗഥബാ 

ധിതരായി കിടക്കുന്നവരുടെ സഹാ 
യത്തിനു ഓടിയെത്തുന്നവര് കാണും. 
വിമോചനസമരമത്തില് തന്നെ ദുരി 

താനുഭവങ്ങള് നേരിട്ടന്നവക്ക് സ 
ഹായാത്ഥം പോകുന്നവര് കാണും. 
അടിയന്തിരമായഇതര ഉദ്ദേശങ്ങൂി 
ല് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് കാണും. ഇ 
വരെയജയെല്ലാം ദ്രോഫിക്കുകയല്ലല്ലോ 
പിക്കററിംഗ്. ഒരു പ്രതിഷേധപ്പ 
കടനമാണു” പിക്കററിംഗ്. പത്തോ 
പതിനഞ്ച മിനിററു നേരത്തേക്കോ 

അര മണിക്കൂറോ തന്നെയോ തട 

ഞ്ഞു വമ്ക്കുന്നതുപോലെയല്ല ചക 
ത്തിന്െറ കാററും കളഞ്ഞു വനാന്ത 
രത്തില് തള്ളിയിട്ടന്നത്. അങ്ങാടി 

യില് തോറതതിനമ്മയോടെന്നപോ 
ലെ, വാഗ് ദാനലംഘനം കാണിച്ച 

മന്ത്രിമാരുടെ നേക്കള്ള പ്രതിഷേ 
ധം സാധ്യ, യാത്രക്കാരെ ദ്രോഹി 
ച്ചാണോ തിക്കേണ്ടതു' ? “പിക്കററിം 
ഗ ചെയ്യുന്ന ബസ്സുകള് നിറുത്തി, 

വിദ്യാത്ഥികളടെ പരാതി അറിയി 
ക്കാം. ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാ₹ കാണി 
ക്കുന്ന അക്രമങ്ങള് അവരടെ ശ്ര 
ദ്ധയില് പെട്ടത്താം, കുറെ സമയം 
വ്രകടനത്തിനായി മാത്രം തടഞ്ഞു 
വച്ച ബസ്സുകളിലെ ജോലിക്കാര് 
പോലും അഭിനന്ദിക്കുന്ന രൂപത്തി 
ത,അവരോട പെരുമാറാം ബസ്സു 
കളില് കമൃണിസ്റ്റനുഭാവികളായ 
ജോലിക്കാരും, എതിര്പക്ഷക്കാരും 
കണ്ടേക്കാം. സമരത്തിനോട സഹാ 

നുഭ്ൂതിയയള്ള വരായിരിക്കും അധിക 
൦ ബസ്സുകളില് യാത്ര ൦ ചയ്യുന്നതു്”. 

കേന്ദ്രഗവര്മെന്റിനെറ സി. ഐ. 
ഡികള് കണ്ടേക്കാം, ഇവരുടെയെ 
ല്ലാം വെറുപ്പ്രം രോഷവ്യ-, ശാപ 
വയം സമ്പാദിക്കുകയാണു് വിദ്യാര് 

ത്ഥിസമരത്തിനു വേണ്ടതെന്നു വര 
കയ്മില്ലല്ലോ ആറ,൪ മലയിലെബ 
പിക്കറരിംഗ് കേഡിത്തരത്തി 
പെട്ടവയാണെന്നോക്കണം. പോ 
ലീസ്യകാര് ലാത്തിച്ചാര്ജ് നടത്തു 
ന്നതിനെ നിതികരിക്കുന്നവയാണ്ട്. 
അതാണു കമ്യണിസ്ത്,കാക്ക് ആവ 
ശ്യമുള്ള തു്. കമൃണിസ്റ്റ,കാരായവ 
രുടെ വലയില് പെടുന്ന വിദ്യാ 
ത്ഥികളായാല്ത പ്പോലും സ്വന്തം വി 
ദ്യാത്ഥിസംഘടനസ്തു അവമതി വ 
ത്തുന്ന രിതിയില് പെരുമാറുന്ന 
തു് നിഷിദ്ധമാണ്”. അതുകൊണ്ട് 
ഈദുശപ്രവത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന 
വിദ്യാത്ഥികളെ സംഘടനയ്യടെ സ 
തപേരു നിലനിറുത്താന് ശിക്ഷണ 

നടപടികള് എടത്തു സമരനിരയി 
ല് നിന്നു ബഹിഷ്ക്കരിക്കുകയാ 
ണു് വേണ്ട്. ഉന്നതമായ ശിക്ഷ 
ണമയ്യാദകള് ഈ സമരത്തില് കൂ 
ടെ വശമാക്കാനും, പ്രകടിപ്പിക്കാ 
നും കഴിയുകയാണെങ്കില് ഈ സമ 
രകാലം വിദ്യാത്ഥികള്ക്കു അഭിന 
ന്ദനിയമായ ചിച വന് നേട്ടഞ്ങള് 
സമ്പാദിച്ചു തരും: ഫുട്ട്ബോൾ മ 
ല്സരത്തില് സ്വന്ത ഗോള്പോ 
സ്റ്റിനകത്തേക്കു ബോള് അടിച്ചു വി 
ടന്ന തത്തില് സ്വപക്ഷത്തെയ്യാംം 
സമരത്തേയ്യാ വിദ്യ ത്ഥി സഘേട 
നാനിലവാരത്തെയം അധപ്പതിപ്പി 
ക്മുന്ന തരത്തിലുള്ള സമരമുറകള് 
വിദ്യാര്ത്ഥിക ളില്നിന്നു വന്നുകൂടാ 
ത്തതാണ്ട്. ഓടകളിലും തെരുവൃക 
ളിലും നടന്നു തോന്നിയതു” നടത്തി 
പരിശിലിക്കുന്നവരല്ല വിദ്യാര്ത്ഥി 
കള്. വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവരുടെ 
വ്ൃത്യാസമെന്താണെന്നു പ്രകടിപ്പി 
ഓന് കഴിയാത്ത വിദ്യാര്ത്ഥിക 
ളെ സമരത്തില് പങ്കെടക്കാതെ മാ 

ററി നിവത്താ൯ന് സംഘടനയ്ക്കു കഴി 
യണം. വിദ്യാര്ത്ഥികള് നി പത്തി 
യ ണ്ടെങ്കില് സമരം നടത്താതിരിക്കു 
യാണ് ആശാസ്യയമായിട്ടക്ളത്ര്. ഗ 
തൃന്തരമില്ലാതെ സമരത്തിനു ഇറ 
ഞ്ങേണ്ടി വന്ന പോയെങ്കില് വി 
ദ്യാര്ത്ഥി കള് വിദ്യാര്ത്ഥികളായി 
പെരുമാാണം. പൊതുജനങ്ങളോടടം 
പൊതു മുതലിനോടു, ബഹുമാനപൂ 
വൃം പെരുമാറാന് പരിശിലിക്കണം 
അക്രമരഹിതമായ ഒരു സമരത്തി 
ല് *“മര്യാദ'" അനര്ഘമായ ആയു 
ധമാണ്ു്്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും 
അത്മാര്ത്ഥതയെയുംപാവിയുള്ളു ആ 

ഭിനന്ദനം ശത്രുക്കളില്നിന്നു സമാ 
ര്ജ്ജിക്കുകയാണു്” സഹന സമരത്തി 
ന്െറ ലക്ഷ്യവ്യം, വിജയവ്യം, വി 

ച്ചര് ച്ചുവിക്കിലി 
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വിദ്യാലയങ്ങളില് നിങ്ങള് ഏ 

കാന്തവാസം നയിക്കു കയല്പം അവി 

ടെ അദ്ധ്യാപകരുണ്ട്. മാതാപിതാ 

ക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനം അവര്ക്കുളള 
തായി പരിഗണിക്കാം. നിങ്ങളുടെ 

സഹവിദ്യാത്ഥികളുണ്ടവിടെ. അ 
വരില് നിന്നായിരിക്കും, ഒരു പവ 
ക്ഷെ, നിങ്ങള്ക്കു “ആദ്യമായി കൂട്ട 
കാരെ ലഭിക്കുക. 

അദ്ധ്യാപകര് പല തരക്കാരാ 
ണ്: അദ്ധ്യാപന രീതിയും കുട്ടി 
കളോട്ടളള പെരുമാററവുമെല്ലാം 
പലരിലും പലതായിരിക്കും. ഭിന്ന 
രചികളായ അദ്ധ്യാപകര് അവരി 
ല്ത്തന്നെ ഒരു ലോകമാണ്--വൈ 
വിധ്യം കലന്ന ഒരു ചോകം. 

നല്ല അദ്ധ്യാപകന്മാരം ചിത്ത 
അദ്ധ്യാപകന്മാരുമൃണ്ടു്. ഏഎത്രരസ 

കരമായ വിഷയവ്യം ഏ്ററവ്യാ മു 
ഷിപ്പനും അരസികവ്യമായി കൈ 
കാര്യം ചെയ്യുന്ന ചില അദ്ധ്യാപക 
രെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ൮ അതുപോലെത 
ഉന്ന ഏതു വിഷമാ പിടിച്ച വി 

ഷയവ്യ,ം സാമാന്യം രസകരമായി 
പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുമുണ്ട്. 
അവരായിരിക്കും പഠിത്തത്തില് നി 
ങ്ങള്ക്കു പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്ന 

ദ്യാരത്ഥികള് അതു വസ്മരിച്ചു 
പ്രവത്തിക്കുവാന്൯ ഇടയാകരുതെന്നും 

ശത്രുപക്ഷത്തുമുള വരാണ്: ഈ വി 
ക്രിയകള് നടത്തുന്നതെന്നു വന്നാല് 
അതു വെളിപ്പെടുത്തി പൊതുജന 
ങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കണമെന്നും, സ്വന്ത 

പക്ഷത്തു കുള വരില്നിന്നു വന്നാല് 

അങ്ങനെ ഇനിയും വരാതിരി കാന് 
സുക്ഷിക്കണമെന്നും സ്വന്ത നിരയി 

ല് വരുന്ന കുററങ്ങളെ സ്വയം സ 

മ്മതിച്ചു അവയില്നിന്നു പിന്തിരി 
ക്കുകയാണ് മാനമെന്നും ഞങ്ങള് 
ഈ അവസരത്തില് ഉല്ബോധി 
പ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികള് സമരം 

. നടത്തുന്നതും അഭിനന്ദനയമായ ശി 
ക്ഷണമര്യാദകളോട്ട കൂടിയാണെന്നു 

വന്നാല് സാക്ഷാല് വിദ്യാഭ്യാസം 
തന്നെയാണതെന്നു കൂടെ ഞങ്ങള് 
സ്മരിക്കുകയാണു്. വിദ്യാര്ത്ഥി 
നേതാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ കാര്യ 
ത്തില് പതിയ്യമെന്നു വിശ്വസിക്കു 
ന്നു. 
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അദഭ്ധ്യ്യിപ് കരം . ഉ൯ല്്നാണ 

എം. കുര്യന്. 

തും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി വ൪ 

ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും. 
ഏതായാലും പല തരത്തിലും 

പെട്ട മനുഷ്യതമായി വിദ്യാലയ 

ജീവിതത്തിനു ശേഷം നിങ്ങള് ഇട 
പെടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടു. പ 
ഠിക്കുന്ന കാലത്തു തന്നെ അതിലൊ 
രു പരിശീലന ലഭിക്കുന്നതു നന്നു 
തന്നെ” വിവിധ രിതികളിലളള 
അദ്ധ്യാപകരോട്ട പെരുമാറുന്നതി 
തത്തന്നെ ശരിയായ 
പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന തിനു പഠിക്കുക 
നല്ലതായിരിക്കും. വലിയ അമര്ഷ 
മോ നീരസമോ കൂടാതെ തന്നെ അ 
ദ്ഥ്യാപകരുടെ ചെരിയ ചെറിയ 
പ്രത്യേകതകളും പെയുമാററവൈ 
ചിത്രങ്ങളും സഫിച്ചുംവഫച്ചും 

പോകുന്നതിനു പരിശിലിക്കേണ്ട 

താവശ്യമാണ്ട്. 

അദ്ധ്യാപകരും മാതാപിതാക്ക 
ന്മാരേപ്പോലെദഃയാ കമ്പനിമാനേജ 
രന്മാരെപ്പോലെയോ മനുഷ്യരാണെ 
ന്നു നാം ഓര്മ്മിക്കണം. അവര്ക്കു 
അവ ടേതായ ബ്യ,ദ്ധിമുട്ടുകളും പ്ര 
യാസങ്ങളുമുണ്ടാകും. വീട്ടുകാരൃങ്ങ 
ള്ശ അവരെ അആഅഘട്ടന്നുണ്ടാവ്,,ം, വ്യ 
ക്തിപരമായ മുന്വിധികളം തെ 

ററിദ്ധാരണകളം അവരിര കണ്ടെ 

ന്നു വരാം. പല ബലഫാനതകളും 

അവരുടെ” ജീവിതത്തെ ഉലയ്ക്കുനാ 
ണ്ടായിരിക്കുംം ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേ 
രഃമമ്പാള്, അവര് മുശടന്മാരോ 

യക്തി വിചാരമില്ലാത്തവരോ ആ 
യി പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടന്നു ണ്ടെന്നു വരാം. 
അപവ്വരില് ചിലരടെ ചെറുപ്പത്തി 

ലെ പരിശിലനവ്യം ദുഷിച്ച പരി 
ചയവ്യം പ്രായമായപ്പോഴത്തെ 

പെരുമാററത്തെ ഗാഡമായി സ്വാ 

ധിനിക്കുന്നുണ്ടാവാം. 

അതി കര്ശനമായ്യം നിര്ദ്ദാക്ഷി 

ണൃമായും യാതൊരു ഫലിതരസി 
കതയ്യം കൂടാതെ കട്ടികളോട്ട വ 

ത്തിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര് ഇപ്പറഞ്ഞ 
കൂട്ടത്തില് പെട്ടവരായിരിദഒം. ശരി 
യായ വിശദികരണം നല്കാതെ, 

നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറില് കുറേയധി 

കാ വസ്തുതകള് അടിച്ചു കയററുന്ന 

തിനാവ്യം അവര സാ ഹസപ്പപെട്ട 
ന്നത്. 

അങ്ങനെയയള്ള സാഹചര്യങ്ങളി 

ല്,അദ്ധ്യാപകനു ഫലിതരസിക്ത 

മദനാഭാവം 

യ്യോ നരമ്മപോധധഥമാ ചു? 
തമ്പോള്--നിങ്ങഗ 

ബോധമുണ്ടായിരിക്കേഞ്ടതു”. 
ങ്ങള് അവയ്യടെ ശരിയായ നിലയ ₹₹ 
ല് കാണുന്നതിനു നിങ്ങള്ക്കു കഴി 
യണം. മുമ്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള 

മ അദ്ധ്യാപമന്൨, കീഴില്, നി 
ങ്ങള് മതസരബ്,ദ്ധിയായി മാത 

തു്. നിരാശപ്പെട്ടകയയമരുതു്. 
അവസാനമായി, നിങ്ങളുടെ 
പ്രവൃത്തി നിങ്ങളെത്തന്നെഷായി 
രിക്കും അധ:വ മിപ്പിക്കുകയോ ഉവ 

ദൂരവിക്കുകയോ ചെയ്യന്നതെന്നോക്ക 
ണം. അവക്കതുകൊണ്ടൊന്നും വ 
രാനില്ല. അതുകൊണ്ടു്, ഏതെങ്കി 
ല്യം അദ്ധ്യാപകന് 'വിഷമക്കാര' 
നായി കാണുന്നെങ്കില്, സഹാനുഭ്ര 

തി.യാടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സി 
ലാക്കാന് ശ്രമിക്കുക. 

ഒരദ്ധ്യാപകനു നിങ്ങളോടു എ 
ന്മോ പകയയണ്ടെന്നുചിലപ്പ്പോള് നി 

ങ്ങള്ക്കു തോന്നിയേക്കാം.ഒമ മല്സ 
രസ്വഭാവം വളര്ത്തുന്നതിനും അതു് 

ഇടയാക്കിയെന്നിരിക്കാം. ആത്ൃത്തി 
കമായി നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ മാത്ര 

മാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്നിങ്ങള് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു ണ്ടാ? ഒരദ്ധ്യാപ 
കനോട്ടപക പോക്കാനായി നിങ്ങ 
ള്നിങ്ങളെത്തന്നെ ദ്രേഫിക്കുക എ 

ത്രയോ ചപലമായിരിക്കു! 

ന്ന്ടം ഷ് ഗു 

[1:18 ? 

കാ 

ആ അഭ്ധ്യാപകന് തനൊ ക 
ഷിനഷ്ടത്തെ ഓര്ത്തു അസ്വസ്ഥ 
നായിടടണ്ടാവാം, 

മനുഷ്യന്െറ ഭാര്യ വീണ്ടും കയര് 
ത്തതിന്െറ ഫലമായി ഭക്ഷണ ശേ 
രിയാകാതെയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം 
സ്ക്കൂളിലേക്കു പോന്നത്. കുട്ടികതു 

ടെ രോഗവ്യം റപ്പിലും ആ അ 

ഒരു പക്ഷേ, ആ 

 ദ്ധ്യാപകനെ ഈര്ഷ്യാകുലനാക്കി 
ത്തിത്തിരിക്കാം. അങ്ങനെ വിഷ 

മിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തെററിദ്ധരി 

ച്ച് നിങ്ങള് പക വീട്ടാന് പുറപ്പെ 
ട്ടക എത്രയോ കുഷ്യമായിരിക്കും! 

തല്ക്കാലത്തേക്കു അദ്ധ്യാപകനു 
നിങ്ങളുടെ മേല് അധികാരമുന്ടെ 

ങ്കിലും അതു എന്നന്നേക്കും നിലനി 

ല്ക്കുകയില്ലെന്നും, ആ അദ്ധ്യാപക 

നില് നിമ വിട്ടമാറി അനേക വര് 

ങ്ങള് ഇനിയം നിങ്ങള്ക്ക് ജ "വിക്കു 

വാന് കിടക്കുന്നതേയുള്ള വെന്നും, 

ആ ഭാവിവര്ഷങ്ങളില് മുമ്പാ 
ഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ച 
ചില നല്ല കാരൃങ്ങള് പ്രയോജന 

പ്പെട്ടേക്കാമെ ന്നും കാര്മ്മിക്കുന്നതു 

കൊള്ളാം 
അദ്ധ്യാപകനെറ 

അദ്ധ്യാപകന൯ 

വരിഫാസം 

ട്ട 



അ്ഞത്സ്ലാന് 

ിവാരപ്രഭാഷണം (11 9൦൬൦൩ 017 1൩൨൦ ഡഠടിറ 

ത്രിത്വത്തിലള്ള വിശ്വാസം 

(എം, തൊമ്മന്) 

"കത്താവായ യേശുക്രിസ്മൂവി 
ന്െറ കൃപയും ദൈവത്തിനെറ സ്നേ 

പാവും പരിത്തുദ്ധാത്മാവിനെറ കൂ 
ട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും 

കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടേ.”” 

(2 കൊരിന്ത്യര 13:14) 
ക്രിസ്തൂമതത്തിന്െറ അടിസ്ഥാന 

പരമാധ തത്വങ്ങളിലൊന്നാണ് 
ദൈവത്തിന്െറ ത്രിത്വത്തിലുള്ള, 
വിശ്വാസം. ഏററവും വിവാദത്തി 
നിടയാക്കിയിട്ടുക്ളൂതും എന്നാല് 

അതേസമയാതന്നെ ഏറാവ്യം അ 

നിഷേധ്യവ്മായ ഒരു വിശ്വാസ 

മാണിത്. കേവലം തത്വചചിന്തക 
ന്മാക്കു മാതം താല്പര്യമുള്ള ഒരു 

വിഷയമാണിതെന്നു ചിലക്കു തോ 
ന്നിയേക്കാം. എന്നാല് പരമാത്ഥം 

ല്ല. ത്രിത്വവിശ്വാ സം 

തത്വചിന്തകന്മാരുടെയോ, ബ്യഭ്ധി 

ഉത്ഭവം. പെന്തിക്കുസ്തിക്കു ശേഷ 
മുള്ള കെ്രൈസ്തുവസഭയിലാണ്* അ 
തിന്െറ ആരംഭം പിതാവു്, പു 
ത്രന്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന 

മൂന്നുപേരുകളിലല്ലാതെ അവര് അ 
റിഞ്ഞ ദൈവത്തെ വര്ണ്ണിക്കുവാന് 

അവര്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ത്രിത്വത്തി 
ല് ഒന്നോരണ്ടോ ആളുകളെ വിട്ട 

കളഞ്ഞിട്ട ക്രിസ്ത്രീയ ജിവിതം നയി 
ക്കുവാന് നാം ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം ആ 

ശ്രമം അധികം മുമ്പോട്ട പോകുന്ന 
തല്ല. സാധാരണക്കാരുടെ അനുഭ 
വത്തില് നിന്നു് . ഉടലെടുത്ത ഒരു 

വിശ്വാസമായതുകൊണ്ടു് അതു വ 

ളരെ വ്യക്തവ്വം ലളിതവുമാണെ 

ന്നര്ത്ഥമില്ല. ബുദ്ധിപരമായി നോ 

ക്കുമ്പോള് അതീവ ദുര്ഗ്രഹവുംര 
ഹസ്ൃസമ്പയഠണ്ണുവുമായ ഒരു തത്വ 

മാണു” ആ വിശ്വാസത്തില് അ 

ജിവികളുടെയോ ഗവേഷണത്തി ന്തര്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു സമ്മ 

ന്െറ ഫലമായി പുറത്തുവന്നതല്ല. തിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. 

സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ക്രിസ്തമതത്തിനെറ വിശ്വാസപ്പ 
അനുഭവത്തിലാണ് അതി മാണം ക്രോഡികരിച്ച പിീതാക്കു 

അസഫ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെതന്നെ, തനെറ വിഷയ 
ചില വിദ്യാത്ഥികളണ്ടു. ക്ാസ്ത്റി ത്തില് സാമാന്യം പാണ്ഡിത്യവും 

ലെ മററു വിദ്യാത്ഥികളോടൊപ്പം താല്ലര്യവമുള്ള. ഒരദ്ധ്യാപകന്, 
പാഠങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി പുരോഥ 

മിക്കാന് തക്ക ബൃദ്ധിശക്തിയില്ലാ 
ത്ത കുട്ടികളുമുണ്ട്. അവരും നിരാശ 
പ്പേട്ടിട്ട കാര്യമില്ല. മററുള്ള വരുടെ 
മുമ്പില് ““കൊച്ചാക്കപ്പെടടക””, മററു 
ള്ളവരോളം കഴിവൃകളില്ലെന്നു പ 
ഞ്ഞു” അവരുടെ 
പരിഹസിക്കപ്പെട്ടകം എന്നിതെ 
ല്ലാം വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാ 

ണ്. താല്ക്കാലികമായ ഈ മുറിവു 
കളുടെ മേല് ഉയന്നു നിന്നുകൊണ്ടു, 
ഇതിനൊന്നിനും നിങ്ങളെ അടി 

ടും സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്നു 
കള ഒരു ദുഡനിശ്ചയം ചെയ്യുകയാ 

ണു വേണ്ടതു”. “ഞാൻ പുറകില് കി 

ടക്കുകയില്ല, മററാരെയും പോലെ 
ഞാനും പഠിക്കും, മുമ്പോട്ട നിങ്ങു' 
മെന്നുമുളു സ്ഥിരോത്സാഹം നമ്മേ 
ഭരിക്കണം. 

മറെറാരു കാര്യം ഓര്മ്മിക്കേണ്ട 

തുണ്ട്. അദ്ധ്യാപകനൊ വിധി മി 

ക്൭പ്പോഴ്ചം വളരെ സത്തുഷ്ഠി കല 
ന്ന ഒന്നല്ല. പോലിസ്, കാരനേറതു 

4 

മുമ്പില് വച്ചു 

ആ വിഷയത്തിന്െറ പ്രാഥമിക 

പാഠങ്ങള് ആവത്തിച്ചു കഴ ിയേണ്ടി 

വരികയെന്നുള്ളതു് വളരെയധികം 

ക്ഷമ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരനുടവ 

മായിരിക്കണം. മടയന്മാരായ കുട്ടിക 

ളെ നേരിടടമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും. 

അഷ്ധ്യാപകറെറ ക്ഷമനശിക്കു 

മ്പോഗ്, ഒരു കാര്യം സ്മരിക്കുക. 

വിദ ാത്ഥിയടെ മടയത്തരമോ കു 

സൃതിത്തരമോ ആയിരിക്കണമെ ന്നി 

ല്ല അതിനെറ മുഖ്യകാരണം. പല 
വിധത്തില് മാനസിക ക്ളേശങ്ങ 

ഗി. സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മ 

നുഷ (ന്െറ അസഹിഷ്ണുത പൊ 

ട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനു വിദ്യാത്ഥിയുടെ 

പെരു മറാം ഒരു ഉപാധി 

യായിത്തിന്നിരിക്കാമെന്നു മാതം. 

ഭാവിജിീവിതത്തിലെന്നപോലെ 
അദ്ധ്യാപകരോട്ടള്ളു പചെരുമാറരറ 
ത്തിലും, മററള്ളവരെ മനസ്സിലാ 

ക്കുന്നതിനും സഹാനുഭൂതി പ്രദ൪ 
ശിപ്പിക്കുന്ന തിനുമുള്ള പരിശീലന 
മാണാവശ്യം 

അഞ് 

ന്മാര് അവക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ചില 
യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള്ക്കു രുപം കൊട്ട് 
ക്കുവാനുമ്ള ശ്രമത്തില് വാക്കുകള് 
കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചതായി കാണാമു 
സത്യദൈവത്തില് ഏകത്വവും ത്രി 
ത്വവ്യം ഒരേസമയം സ്ഥിതിചെ 
ന്നുണ്ടെന്ന് അവക്കു ബോദ്ധ്യമാ 

യി. എന്നാല് അവരുടെ മനോ 
ബോദ്ധ്യത്തിനു് ഒരു നിവ്യചനം 
നല്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തില് അവര് 
പുരണ്ണൂ വിജയം നേടി എന്നു പറ 
യ്യവാന് നിവൃത്തിയില്ല. മനുഷ്യന് 
ആരാധിക്കുന്ന സ്രഷ്ടാവായ ദൈവ 
ത്തിന്െറ പ്രകൃതിയെ വര്ണ്ണിക്കു 

മം 

വാന് വാക്കുകള് എപ്പോഴും അപ . 
ര്യാപ്ലമായിരിക്കും. എങ്കിലും മനു 

ഷ്യനന്െറ പരിമിതമായ ബ്യദ്ധിശ 
ക്തികൊണ്ടു ദൈവത്തെ ഗ്രഹിക്കു 
വാനും അപര്യാഫ്മായ വാക്കുകള് 
ഒകാണ്ടു ദൈവത്തെ. വര്ണ്ണിക്കുവാ 
നുമുള്ള അവനെറ ശ്രമം ഒരിക്കല്യം 

അസ്ഥാനത്താണെന്നു പറഞ്ഞുകൂ 
ടാ. പിതാക്കന്മാര് ക്രോഡികരി 
ച്ചിട്ടുള വിശ്വാസപ്പമാണങ്ങള് 
അഭിനന്ദനാര്ഹൃവും ആദരണിയ 
വും തന്നെ. എങ്കിലും ഇരുപതുനൂ 
ററാണ്ടുകാലത്തെ ചിന്തയും ചര്ച്ച 
കളു ഗവേഷണങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടും 

ദൈവത്തിന്െറ ത്രിത്വം എന്നുള്ള 
തു് രഹസ്യപൂര്ണ്ണമായ ഒരു തത്വ 
മായിട്ടാന്ന് ഇരികമന്നതുക്. അതു് 
എന്നും മനുഷ്യബ്,ഭ്ധിക്ക് അഥോ 
ചരമായിരുന്നേക്കാം. ബ്ഭദ്ധിപര 
മായ ഒരു സമിപനം കൊണ്ടുമാത്രം 
ആതു ഗ്രഹിക്കുവാന് ഒരിക്കലും സാ 

ധിച്ചെന്നും 
നയയടെ സമിപനമാണ് കൂട്ടതല് 
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളുതു്. ആത്യന്തിക 
മായ മതതത്വങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാന് 
ആത്മീയ വിവേചനാശക്തിയാ 

ണ് ആവശ്യം. ആത്മിയ അനുദവ 
മാണു ഉരകല്ല്. ബ,ദ്ധിശാലി ആ 
യിരുന്ന പൌലോസ് അപ്പോസ്താല 
ന് പഠയ്യന്നതു *പ്രാകൃതമ൯ഷ്യന് 
ദൈവാത്മാവിനെ ഉപദേശം 

കൈക്കൊളളന്നില്ല; അതു അവരു 

ഭോഷത്വം ആകുന്നു. ആത്മികമായി 

വിവേചിദക്കണ്ടതാകയാര അതു 

അവന ഗ്രഹിപ്പാന്൯ കഴിയ്യ ന്നു 

മല്ല” എന്നാശ്ച്. (1 കൊരി. 2:13) 

വേറെരു രൂപത്തിയ നമ്മുടെ ക 

ത്താവും ഇതുതന്നെ ” പഞ്ഞു. ““പി 

താവേ, നീ ഇതു ജ്ഞാനികള്ക്കും 
വിവേകികള്ക്കും മറെച്ചു ശിതുക്കു 

ള്ക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയമുകൊണ്ടട് 
ഞാന് നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു." 

ചര് ച്ചു വിക്കിലി 

വരികയില്ല പ്രാര്ത്ഥ ൂ 



ത്ത 
പൌലോസ് അപ്പോ 

നെറ സമീപനം നോക്കുക. 
ത്താവായ യേശുക്രിസ്കുവിനെറ 
കൃപ”" എന്നതിലാണ് അപ്പോസ്ലോ 

ല൯ ആരംഭിക്കുന്നതു”. ദൈവ 

ത്തേക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കുമ്പോള് പ്ര 
പഞ്ച സ്രഷ്യാവും ലോകനിയന്താവു 
മായ ദൈവത്തെയല്ല അദ്ദേഹം ആ 
ദൃമായി സ് മരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ 
ന്െറ വീണ്ടെടുപ്പരകാരനായ കൃപാ 

6] നിധിയായ ദൈവത്തേദറിച്ചാ 

ണു്. മനുഷ്യന് അവന്െറ ജീവിത 

ത്തേയയം അനുഭവത്തേയം കുറിച്ചു 

ചിന്തിക്കുമ്പോള് അവനി൯ തന്നെ 
യയം അവന് വസിക്കുന്ന ഈ' ലോക 

ത്തിലും ഫു ന്തോ സാരമായ തകരാറു 

ള്ളതായി അനുഭവപ്പെടാതിര ക്ക 

യില്ല. ലോകത്തില് അനിതിയ്യം 

.ക്രരരതയം അസ്ത്യൃവം നടമാടുന്നു. 

മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും പല തര 

ത്തിലുള്ള പോരാട്ടവും, അസമാധാ 

നവും, ഭയവും, നിരാശയം അനുഭവ 
പ്പെടുന്നു. “ഞാന് അരിഫ്നായ 
മനുഷ്യന്; എന്നെ ആരു വിടൂവി 

ക്കും?” എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ 
ലരുടെയയം ഹൃദയാന്തര്ഭാഗത്തു 
നിന്നും ഉയരുന്നത്? മനുഷ്ൃയനെറ 
ഏററവും അഗാധവും അട്യന്തിര 
വൃയമായ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരി 
ഫാരം നത് കുവാന് തത്വോപദേശ 

ഞങ്ങള്ക്കോ, വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങള് 
ക്കോ എത്രയും ഉത്തമമായ സാമുദാ 

[ .യിക വ്ൃവസ്ഥിതിക്കോ കഴിയയന്നത 

ഥി ൧ വ്യ കരണ 

യയനിമിത്തംമനുഷ്യനെറ അനഫ 

തയോ, അയോഗ്യൃയതയോ കണക്കു 
കൂട്ടാതെ തന്െറ സരജന്യമായ കു 
പാസമൂദ്ധി മനുഷ്യന്റെ മേല് 
കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു് തന്െറ ത്യാഗ 
വയം സഖിത്വവ്വം കൊണ്ട് മനുഷ്യ 

നെ ഒതു പുതിയ സൃഷ്്ടിയാക്കി 

ഉദ്ധരിക്കുന്ന സര്വ്വവല്ലഭനായ യേ 
ശുക്രിസ്തവിനു മാത്രമാണ് അതു 

കഴിയുന്നതു്. ““കത്താവായ 
കിസ്കുവിനൊ കൃപ". അതു ദൈവ 
ത്തിനെറ കൃപതന്നെയാണ്. ദൈ 
വം രന്നെയാണു” യേശുവില് മനു 
ഷ്യനെ സമീപിക്കുന്നത്. 

““ദൈവത്തിന്െറ സ്നേഫം”' 

ഇതാണു് അപ്പോസ്തോലന് ര 
ണ്ടാമതായി പ്രസ്തടവിക്കുന്നതു്. 
യേശുക്രിസ്തുവിനന്െറ കൃപയുടെ അ 
നുഭവത്തിര നിന്നാണ് പിതാവാ 
യ ദൈവത്തി ന്റ സ്നേഫഹത്തേ 
ക്കുറിപ്പള്ള മനോബാദ്ധ്യത്തില് 
പൌലോസ് എത്തിച്ചേരുന്നതു്. ദമ 
സ്ക്കോസ് റോഡില് വച്ചുതന്നെ 
അഭിമുഖികരിച്ച ക്രിനു വിനെറ 

മുഖത്തു വിളങ്ങിക്കണ്ട അതേ 

സ്നേഫവും കരുണയും ലോകസ്സ്ര 
ഷ്യാവായ ദൈവത്തിലും താന് ദര്൪ 
ശിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിപോല്ും ന 
ശിച്ചുപോകാതവണ്ണം ഓരോതത്ത 

രെയ്യം ന പാപട്ന്ന ത്ത 

സ൩്നേഹമാണു പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരി 
ക്കന്നതെന്നു പൌലോസ് ത: 

ട്ട് ടട ്ട്ട് ട് ടാ ്ട്ടട ടട ്ടട് 

ശാഖകഠം 

ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പനല്ു൪ 
ആലുവാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 

ചാത്തന്നൂര് കുമ്പനാട്ട് തിരുവനന്തപുരം 
ചെങ്ങന്തൂര പന്തളം വക്കം (കുടയ്ക്രാവൃര്) 
ചിറയിന്കിഴ് പത്തനാതിട്ട വെജ്ത്്ിക്കുളം 
എറണാകുളം പെരുമ്പാവൃയര൪ കൊല്ലം 

[ കായകളും മാവേലിക്കര വടശ്ശേരിക്കര 

ട്ട് ട്ട് ടട 
ത്തി ടട ത്ത്ിട്ടോണ ചിട ടാണ് 

10 ജൂലൈ  . 

ദി ബാങ്ക ഓഫ ന്യ ഇന്ഡ്യ (്ലിപ്പം) 
11. 0. തിരുവനന്തപുരം 

ചെയര്മാ൯ മി. കെ. ജോരജ്ജ” ബി, ഏ. 

കെ. ഇ, ചെറിയാന് 

ജനറല് മാനേജര് 

ക 

ന തു് 

യേശു 

പിതാവ-ണെന് 

ശ്വാസം സാധാരണവ്ൃയധ 

ത്രിക് വുമാണെന്നു വിചിരിക്ക 

ശരിയല്ല. വലിയ വിലകൊട്ട 

വാങ്ങേണ്ട രെനഭവധാണ് അതു 

യേശുക്ര സ്തവിനെറ ൮) കൃപമൂലമുള്ള. 
രക്ഷ അസഭവപ്പെട്ടന്നവക്കല്ലാതെ 

സ്യദുഡവും സംശയാതിതവയം അച 

ഞ്ചലവമായ വിധത്തില് ആ വി 

ശ്വാസകയകൈ വരുന്നതല്ല. പ്രകൃതി 

യില് നോക്കിയോ മനുഷ്യജ വിതാ 

നുഭവങ്ങളില് നിന്നോ ചരിത്രത്തി 

ന്െറ എഭകള് പരിശോധിച്ചോ 

ദൈവസ്നേഫഹത്തിനു മതിയായ 
തെളിവുകള് ശേഖരിക്കുക സാദ്ധ്യ. 

മല്ല. അവിടെയെല്ലാം നോക്കിയിട്ടു 
കള ബ്ൃദ്ധിമ ന്മാരായ പലരും വി 
വരിതമായ നിഥമനത്തിലാണു് 

എത്തിംച്ചര്ന്നിട്ടുള്ളതു”. അന്ധമായ 

വിധിയാണോ സ്നേഫപൂര്ണ്ണൂ. 

മായ ആളത്വമാണോഈ  പ്രപ 
ഞ്ചത്തിനു പിന്നിലുള്ളതു എന്നറി: 
യയന്നതിനേക്കാള് ഉപരിയായ ഒര 
ന്വേഷണം മനുഷ്യനില്ല. എന്നാ 

ത ത്തഅന്വേഷണത്തിന൯് അസ 

ന്ദിഗ്ദ്ധമായ ഉത്തരം എവിടെ 
നിന്നു ലഭിക്കു അതു യേശുക്രിസ്തു 

ദൈവം 

വിത നിന്നു മാത്രമാണ്. പൌലോ 

സിനെപോലെ യേശുക്രിസ്തുവി 

ന്െറ കൃപ അറിത്തവക്കു പിന്നെ 
ദൈ൨സ്നേഫത്തെ സാശയിക്കുക. 

സാദ്ധ്യമല്ല. 

പര 'ശുദ്ധാത്മാവിനെറ കൂട്ടാ 
യ്മ; അതാണ് അവസാനത്തെ 

പടി. അതുകൂടി ആകാതെ ദൈവം 
എന്ന പദത്തിനന്െറ നിവ്ൃവചനം പു 
അിയാകുന്നതല്ല. അദുശ്യനും അപ 
രതിമേയനും നിത്ൃയനുമായ പിതാവാ 
യ ദൈവത്തില് നമുക്കു വിശ്വസി 
ക്കാം, ജഡം ധരിച്ചു ലോകചരിത്ര 
ത്തില് പ്രവേശിച്ച പുത്രനായ ദൈ 
വത്തിലം വിശ്വസിക്കാം. എന്നാ 
ല് ഇതെല്ലാം അനുഭവത്തില് വരു 
ത്തവാന് ആവശ്യമായിട്ടള്ളതു” നി 
തൃതയ്.ത് വസിക്കുന്നവനോ ചരി 
തരത്തില് പ്രവേശിച്ചവനോ ആയ 

ദൈവമല്ല, നമ്മില് കഓാരോരുത്ത 

തിലും വസിക്കുന്ന വനും നമ്മുടെ ഹു 
ദയത്തെ തന്െറ ആലയമായി സ്വി 

കരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമാണു. 

അതാണു പരിതശ്തുദ്ധാത്മാവ്്. പരി 

ശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കില് യേശ്തു ക്രിസ്തു 

പോലും നമുക്കു അപ്പാപ്യനും അറി 
൮ വ്വെടാത്തവനുമായിരിാക്കുടയ; വേദ 

പുസ്തകം അടഞ്ഞ പൃസ്തകമായി 

രിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെഠ ൮ 

[ 
ടി 



നിങ്കള് : ശമൂവേല് 53:13--17 
ദാവിദു തനെറ പഴയ കാലത്തെ 

ജിവിതത്തിനു വേണ്ടിയും ബാല്യ 

കാലത്തു താന് കുടിച്ച ബേത്്ല 
ഫേം കിണററിലെ വെളളത്തിനു 
വേണ്ടിയും വാഞ്ചരിച്ചു. ബേത്ല 

ഫോം ശത്രുക്കളടെ കൈവശമായിരദ 
ന്നെങ്കിലും മൂന്നു യോദ്ധാക്കള് ധൈ 
രൃസമേതം ശത്രുക്കളുടെ ഇടയില് 

കൂടി കടന്ന് ആ കിണററില് നി 
ന്ന് വെളളം കൊണ്ടുവന്ന് ദാവി 

ദിനു കൊട്ടത്തു. എന്നാല് ദാവിദ് 
ആ വെളള കുടിച്ചില്ല. ദാവിദി 
ന്െറ എത്ര ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങ 

ശ പോലും സാധിച്ചു കൊട്ുക്കുവാ 
ന് ജീവനെ ബലി കഴിക്കുവാന് ത 
യാറായിരുന്ന അനേകം സ്നേഹി 
തന്മാര് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. 
ജീവിതത്തില് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏ 
ററവ്യം വിലയേറിയ നേട്ടണ്ങളി 

രവിനെയും പ്രവത്തനത്തേയയം കു 

റിച്ചു കത്താവു വളരെ വ്യക്തമാ 
യി പഠിപ്പിച്ചിട്ടണ്ട്. 

കുറേനാള് മുമ്പ് റഷ്യയിലുള്ള 
ഒരു കൂട്ടം കൃഷിക്കാർ ഒരുമിച്ചു 

കൂടി പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നും അ 
വരുടെ ആരാധനയും പ്രാത്ഥനയ്യം 
നിയമാനുസ്വതമല്ലെന്ന് അവര്ക്കു 
റിയാമായിരുന്നു, കുറേ കഴിഞ്ഞ 
പ്പോള് രഫഹസ്യപ്പോലിസിലെ ഒരു 

ദ്യോഗസ്ഥന് വന്നു” അവരുടെ മു 
പ്തുപേരുടെയും പേരെഴുതി എട്ട 

ത്തു. അപ്പോള് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാ 
യിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധന് “നിങ്ങള് ഒരാ 
ളുടെ പേര് വിട്ടുകളഞ്ഞു'” എന്നു 
പറഞ്ഞു. പോലിസ്യദ്യോഗസ്ഥ൯ 
വിണ്ടും എണ്ണിനോക്കി. മപ്പതൃുപേര് 
മാത്രമേയുളളു. ആരാണു് മുപ്പത്തൊ 
ന്നാമത്തെ ആള് എന്നയാള് ചോ 
ദിച്ചു. “യേശുക്രിസ്തു” എന്നായിരു 
ന്നു ആ വൃദ്ധന്െറ മറുപടി. “ര 

ണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എവിടെ കൂടീ 
യാലും അവടെ മദ്ധ്യത്തില് ഞാ 

നുണ്ട്” എന്നുള്ള കത്താവിന്െറ 

വാഗ്ദാനം യാഥാത്ഥൃമാക്കിത്തീ 
ത്തിരക്കുന്നതു പരിശുദ്ധാത്മാവി 
ന്െറ പ്രവത്തനമാണു്. പിത്യ, 
ത്രപരിശ്തു ദ്ധാത്ഥാവായ ത്രീയേക 
ദൈവം-- അതാണു” ക്രിസ്ത്യാനി 
യയടെ ദൈവം. ആ ദൈവം നമ്മോ 
ടടകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള 
താണു” അപ്പോസ് തോലനന്െറ ആ 

ശംസ. 

6 

വേദവായനക്കുറിപ്പ,൩ 
ന്ത ന 

ലൊന്നാണു”് ഉത്തമസ്നേഹിതന്മാ 

൪. അക്കാര്യത്തില് ദാവീദു വളരെ 
അനുഗ്രഹിതനായിരുന്നു. മററുളളവ 

രഅടെ സ്നേഫവ്യം വിശ്വാസവ്യം 
ആജ്ജിക്കുവാന് നമുക്കു കഴിഞ്ഞിട്ട 

ണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങ 
ളില് എത്രമാത്രം ആത്മാത്ഥതയ്ുയം 
സിസ്വാത്ഥതയ്യം ഉണ്ടു്? 

ചെൊധവ്വാ., 1 ശമുവേല് 24:1--7 
ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായി അ 

ന്വേഷിച്ചു നടന്ന ശാലിനോട്ട പ്ര 
തികാരം ചെയ്യുവാന് നല്ല ഒരവസ 
രം ദാവിദിനു ലഭിച്ചു. വേണമെ 
ക്കില് ദാവീദിനു ശാലിനെ കൊല്ലു 
വാന് പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നു. 
എന്നാല് ദാവിദ്ദ് അങ്ങനെയൊ 
ന്നും ചെയ്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ത 
നെറ കിഴിലുകൂള, ആളുകള് ശാലി 
നെ ഏതെങ്കില വിധത്തില് ഉപ 
ദ്രവിക്കുവാന് അനുവദിച്ചതുമില്ല. 

ദാവിദിന്െറ മഹാമനസ്ക്കത ഇ 
വിടെ കാണാം. എന്നാല് മഹാമ 
നസ്സധ്ക്കതയിലും ഉപരിയായ ഒരു 
മനോഭാവമായിരുന്നു ദാവിദിനന്േറ 
ത്. “**പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതു”, 
ഞാന് പകരം ചെയ്യും,” എന്നു കര് 
ത്താവ്യ* അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. (റോമര് 
159:.9) എന്ന വാകൃത്ത്ല് പൌഈ 
ലോസ് അപ്പോസ്തോലന് പ്രകടി 
പ്പിച്ച കിസ്തരീയ മനോഭാവം തന്നെ 
ദാവിദിനും ഉണ്ടായിരുന്നതായി 
വിചാരിക്കാം. ദൈവത്തിനെ അ 

ഭിഷിക്തന് എസ നിലയില് ശാ 
ലിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തെയും 
ദാവീദു ആദരിച്ചു. സ്ഥാനത്തോടും 
അധികാരത്തോട്ടം ഉളള ബഹുമാനം 
ഒരു ക്രിസ്തിയ ഗുണമാണു.എ 

ല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കുവാ 
നുളള അപ്പോസ്തോലനന്െറ ഉല് 

ബോധനവ്യം ഇത്ത 2.,ണത്തില് 
നാം ഓക്കേണ്ടതാണ്ട്. 

ബ്ൃധന്. 2 ശമുവേല് 1:17_27 

തന്െറശതുവായിരുന ശരലി 
നേക്കുറിച്ചം ആത്മമിതൃമായാിരുന്ന 
യോനാഥാനേക്കുറിച്ചം ദാവീദു. ര 
ചിച്ച വിലാപഗിതമാണു് ഇതു്. 
ഈ വിലാപ ഗിതത്തിലും ദാവിദി 
ന്െറ മഹാമനസ്ക്കത വെളിപ്പെട്ട 
ന്നുണ്ട്. ശാലിനെറ ഗുണങ്ങളെ 

ദാവിദു പുകഴ് ത്തുകയും ദുഷ്ൃയവശ 
ങ്ങളെപ്പററി യാതൊന്നും പറയാതി 

രിക്കയമാണു ചെയ്തിട്ടളളതു്. ഇ 

സ്റായേചിന്െൌറ വിരപുരു ഷന്മാ 

രാഖ ധാലിന്െയം യോനാഥാ 
നെറയം മരണവാത്ത ഫെലിസ്ത്യര് 
അറിയാതെയ്യം ഇസ് രായേലിനന്നെറ 
അത്യാഹിതത്തില് അവര് ആഫ് 
ളാദിക്കാതെയയം ഇരിക്കണമെന്നുളള 
താണു” ദാവിദിന്െറ ആഗ്രഫം. ന 

മ്മുടെ ശത്രുക്കളിലും, ഏതെങ്കിലും 
വിധത്തിരു നമ്മില് നിന്നു ഭിന്നി 
ച്ചിരിക്കുന്നവരിലും നയ്മ കാണുവാ 

നും അതില് സത്തോഷിക്കുവാനും 
നമുക്കു കഴിയുന്നുണ്ടോ? യഥാത്ഥ 
മഫാമനസ്ക്കതയ്യടെ ഒരു ലക്ഷ 

ണമാണ് അതു്. ക്രിസ്ത്യാനിക 
ളായ നാം പ്രത്യേകം കൈവരുത്തേ 
ണ്ട ഒരു സ്വഭാവവിശേഷവ്ൃയമാ 
ണു് അതു്. 

വ്യാഴം. 2 ശമുവേല് 5:4-10 
ദാവിദു രാജാവായപ്പ്പോൾ യെരു 

ശലേ നഥരം ശത്രുക്കളുടെ കൈവ 
ശമായിരുന്നു. ഇസ്റായേലിന്െറ 
ഏററവ്യം വലിയ നഗരവ്യം കോ 
ടടയ്യമായ യെ രശലേം പിടിച്ചടക്കാ 
തെ ദാവിദിനു ശരിയായി രാജ്യം 
ഭരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. എ 
ന്നാല് യെതശചേം പിടിച്ചടക്കുക 
എന്നുളളതു വളരെ പ്രയാസമേറിയ 

ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. യെരുശലേം 

കാത്തു സുൃക്ഷിക്കുവാന് കുരുടന്മാ 
രും മുടന്തമ്മാരും മതി എന്നു പറയ 
ത്അക്കവണ്ണും അത്ര ഉറപ്പംഉള കോട്ട 
യം ക്രമികരണങ്ങളുമായി മുന്നു ന൧ 

രത്തിനു ചുററുമു ണ്ടായി മന്നതു്. എ 

ന്നാല് ദാവിദു അതിനെ പിടിച്ചട 

ക്മുകുതന്നെ ചെ അങ്ങനെ യെ 

രുശഃലം ദാവിദിന്െറ നഗരമായി 

ത്തിന്നു. സത്ൃമെദവത്തിന്െറ ആ 

രാധനമയ്ക്കുളള ഒനു സ്ഥലമായിട്ടാ 

ണ് അന്നു മുതല് യെരുശലേം അ 

റിയപ്പേട്ടിട്ടളളതു്. ഒരു മനുഷ്യ 

ന്െറ ധീരമായ നേതൃത്വത്തിന്െറ 

ഫലമായിട്ടാണ് അതു സാധിച്ചതു”. 

വന്കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുവാന് ദൈവ 

ത്തിനു എപ്പോഴും ധിരന്മാരായ നേ 

താക്കന്മാരെ ഒരുവശ്യമുണ്ട്. ക്രി 

സ്തിയ സഭയില് ഇങ്ങനെയുളള 

നേതാക്കമ്പാര് ധാരാളമായി എഴു 

ന്നേല്ക്കട്ടെ എന്നു നമുക്കു പ്രാത്ഥി 

ക്ക്വാഠ. 

വെളളി. സങ്കീത്തനം 136: 1-10 

ദാവിദു തനിക്കു ലഭിച്ച നല്ലദാ 

നങ്ങള്ക്കായി മാത്രമല്ല തനന്െറനേ 

ട്ടങ്ങള്ക്കായും ദൈവത്തെ സ്തൂതിച്ചു. 

എന്തെങ്കില്ലാ വലിയ കാതങ്ങള് 

തനിക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതു 

ദൈവത്തിന്െറ സഹായം നിമി 

ത്തമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവ നുമ 

ചര് ച്ചുവീക്കിലി 



ത്തത് 
ദൈവത്തെ ., തിനായി 

നും അദ്ദേഹം എപ്പപോഴം സന്ന 
'ദഥ൧നായിരുന്നും ഇതു” യഥാത്ഥ വി 
നയത്തിനെറ ഒരു ലക്ഷണമാണ് 
ദാവീദിനു മറെറന്തല്ലാം ദോഷമു 
ണ്രായിരുന്നെങ്കില്ലം ആത്മപ്രശാസ 
എന്ന ബലഹിനത വളരെ കുറവാ 

യിരുന്നു. അതു” എല്ലാ കാര്യത്തിനും 
ദൈവത്തെ സ്മൂതിക്കുന്ന സ്വഭാവ 

ത്തിനന്െറ ഫലമായിരുന്നു. ദൈവ 
ത്തിനു പ്രസാദകരമായ വേല ചെ 
യ്യവാന് നമുക്കു കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കില് 
ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊ 

ണ്ടു നമുക്കു മുമ്പോട്ടു പോകാം. ദൈ 
വത്തിന്െറ തൂപ കൊണ്ടു മാത്ര 
മാണു് ഞാന് ഇപ്പോള് ആയിരിക്കു 
ന്ന നിലയിലായതു എന്നു നാംഓാ 
രോരുത്തതം എപ്പോഴചം ഓക്കേണ്ട 

.താണ്യ്. 

ശനി. 2 ശമുവേല് 7;89--13 
ദൈവത്തിന്െറ ഹൃദയപ്രകാരമു 

്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു രാവി 
ദു”. അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവനെ 
രാജാവായി തെരഞ്ഞെട്ടക്കുകയ്ും 

“അവന്െറ രാജത്വത്തില് സിംഹാ 
സനത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദാ 
വിദു കുററമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാ 
യിരുന്നു എന്ന് ഇതീനത്ഥമില്ല. 
സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ബലഹാി 
നതകളോടുകൂടിയ [ഒരാളായിരുന്നു 
ദാവീദും, അദ്ദേഹം ഒരു പാപി 
യിരുന്നു. തെററു ചെയ്തു പോയെങ്കി 

ല്യം .ശരിയായിട്ടള്ളതു മാത്രം ചെയ്യ 

വാന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ത 
ന്െറ തെററിനെ നീതീകരിക്കുവാ 
“നോ തെററായ മാര്ഗ്ഗത്തില് മു 
“മ്പോട്ട പോകുവാനോ ദാവിദു ഇ 
്യപ്പെട്ടില്പ. അദ്ദേഹം അനുതപ്പി 
ച്യം ദൈവത്തില് നിന്നു പാപമോ 
ചനാ പ്രാപിച്ചു. താന് രാജാവാ 
യിരുന്നെങ്കില്ലം തന്െറ ജിവിത 
ത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുക്ള പൂര്ള്ണ 
അധികാരം ദൈവത്തിനു വിട്ടകൊ 
കുത്തും ദാവി്ദു ദൈവത്തിന്െറ ദാ 
സനായതുകൊണ്ടാണ് യിസ്രായേ 
ലിന്െറ മാതൃകായോഗ്യനായ ഭര 
ണാധിപനും രാകാവ്യധായിത്തിന്ന 

തര്. 
ഞായര്. മത്തായി 7:15--21 
ഒരു മനുഷ്യന്െറ ഉപദേശങ്ങളു 

൭ട മാററുരച്ചറിയന്നതു് അയാളുടെ 

ജിവിതം പരിശോധിച്ചാണ്. ജീ 
വിതത്തില് ഏതെല്ലാം വിശേഷത 
കള് ഉണ്ടായാലും അതു ക്രിസ്തൂവി 
നേതതുപോലെ സ്നേഹപരവ്യം 
ത്യാഗപൂര്ണ്ണുവംം അല്ലെങ്കില് ഉപ 

100 ജുലൈ 12 
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പസ്ലവന 
ി 

ബാം ഉര് ക്രിസ്ത്യന് നേതാക്കന്മാര്ക്ക് ഒരു മുവപട॥ 

റ൮. എ. എ. പൈലി എം. എ.യൂണിയന് ക്രിസ്ത്യന് കോളജ്, ആലുവ 

കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെരാഷ്ട്രി 
യസ്ഥിതിഥതികളില് ഉല്ക്കണ്ഠ പ്ര 
ദ൪ശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സര് സാമുവല് 
രംഗനാഥന്,ഡോ. ദേവാനന്ദന്,മി. 
ഫാരി ഡാനിയല് മുതലായവര്ചേ 
ര്ന്നു ബാഗേ്ളൃരില്നിന്നു പ്രസി 
ഭ്ഥികരിച്ച ഒരു പതൃപ്പസ്താവന ഇ 

തിനകം പലരും വായിച്ചുകാണുമ 
ല്ലോ. കേരളഥവര്മ്മെന്റിന്െറ ക 
ഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷമ്മെ രാഷ്ട്രിയ 
ചെയ്തികളും കേരളത്തിലെ പൊതു 

ജനാഭിപ്രായവും പ്രക്ഷോഭണരിതി 
യ്യാ വേണ്ടത്രകണക്കിലെട്ടത്തുാ മന 
സ്ത്റിലാക്കിയയമാണോ ഇ പ്രസ്താവന 
ഇറക്കിയതെന്നു സംശയികേണ്ടിയി 
രിക്കുന്നു. കേരള ക്്രൈസ്തവര്ക്കു'കുറ 
ച്യ വേദശാസ്ത്ോപദേശവയംഡെമോ 
ക്രസിയുടെ പ്രാഥമികപാഠങ്ങമുനി 
യമവാഴ്ഴയടെ ആവശ്യകതയും ഈ 
പ്സ്ലാവനയില്കൂടിന ത്കാന് ശ്രമി 

ചിട്ടണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ടു് 
ഇവിടത്തെ ക്രിസ്തിയജനസമുദായ 
വ ലം 

ദേശത്തിനു വലിയ വിലയൊന്നും 

കല്പ്പിക്കേണ്ടതില്ല. വൃക്ഷത്തിന്െറ 
സ്വഭാവമനുസരി ച്പായിരിക്കും അതു 
പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്ന ഫലം. ക്രിസ്ത്രീയ 
ശിഷ്ൃത്വമാകുന്ന വൃ,ക്ഷമില്ലാതെ 

കിസ്തീയജിവിതത്തിന്െറ ഫ്മല 

ങ്ങള്, പ്രതിക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. യേശു 
ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവ്യം ജീവിത 
നാഥനുമായി സ്വികരിക്കാത്തവക്കു 
യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവി 
ക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. മനുഷ്യ൪ പുതിയ 
സുഷ്ടികളായിത്തിരുന്ന പക്ഷം പു 

തിയ ജീവിതരീതിയും പ്രത്യ ക്ഷപ്പെ 
ടാ തിരിക്കുകയില്ല. പുതിയ ജിവിത 
രിതി എന്നു പറയുന്നതു കേവ 

ലം “* അധരസ്വേവജല്ല. അതു 
ദൈവത്തിന്െറ ഇഷ്ടം ജീവിതത്തി 
ത നിറവേററുകയാണു്. എപ്പോഴും 

യോഗ്യമായ കാര്യങ്ങള് മാത്രം ചി 
ന്തിക്കുവാനും പ്രവത്തിക്കുവാനും 
അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം 

നിറവോവുവാനും നമുക്കു കൃപ ലഭി 
ടടൈട്ടെ. 

ത്തില് ചിന്താക്കുഴപ്പം ഒന്നാ വരു 
ത്തിവച്ചിട്ടണ്ടെന്നുതോന്നുന്നില്ല, എ 
ന്നാല്ഏതു കച്ചിത്തുമ്പിലും പിടിച്ചു 
തുങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സര്ക്കാരിനു 
ഒരു പ്രചരണായധംകകൂടി കിട്ടിയെ 
ന്നു മാത്രം. ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന 

പ്രക്ഷോഭണം പ്ൃതിലോമശക്തി കളു 
ടെയ്യേ, വഥിയവാദികളടേതോഅആ 

ല്ലെന്നു സ്ഥിതിഗതികള് നേരിട്ടു ക 
ണ്ട പണ്ഡിററു നെഹ്റുവിനു ഃബാ 

ദ്ധൃമായി. ഗവര്മ്മെന്റിന്െറ ച്ചെ 
യ്ത്രികളി ല് അതൃപ്ഏരായ ബഹുജനങ്ങ 
ഉടെമുന്നോരമാണിസമരമെന്ന്'* അ 

ദ്ദേഹം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്പസ്താ 
വിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നാലും ഈ 
പ്രസ്താവനുയയടെ പ്രണേതാക്കള് ഒ 
സാശയം മാറിയിട്ടില്ല. എന്താണി 
വര്ഗ്ഗീയതയെന്ന് എത്ുതന്നെആ 
ലോചിച്ചിട്ടം ഞങ്ങള്ക്കാക്കും മന 
സ്ത്റിലാകുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ നായ 

ന്മാക്കെച്ലാം വര്ഗ്ഗീയത, ക്രസ്ത്യ 
നികള്കക്കെല്ലാം വഗ്ലധിയത, മുസ്ലീ 

മങ്ങള്ക്കെല്ലാം വര്ഗ്ഗീയത, ഈഴ 
വരില് ഒരു ഭാഥത്തിനും വരഗ്ലിയ 
ത. ഇവരൊക്കെയല്ലേ ഈ സ്റ്റേ 

ററിലെ പൌരന്മാര്. പിന്നെ ആരഃമ 

ഒരു. ണി വഗ്ലറിയതയില്ലാത്തവര്? 
പടക്ഷ കമ്മൃണിസ്ററു കളായിരി 
ക്കാം. എന്നാല് അവരുടെ വര്ഗ്ലിയ 
തയില്ലായ്മ ഈ രാജ്യത്തെ ജനസ 
ഞ്ചയം രണ്ടു വരഷാകൊണ്ടു കണ്ണൂ 
തുറന്നു തന്നെ കണ്ടു.. വര്ഗ്ഗിയത 
യില്നിന്നും അവര് പരമാവധി 
മുതലെടുക്കുന്നു വറ്റിയതയെ വ 

പൃലത്തി അധികാരത്തില് പിടിച്ചു 

തുങഞ്ങുവാന് പതിനെട്ടടവും അവര 

വ്രയോഗിക്കുന്നില്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രി 
ചെയര്മാനായിരുന്ന കമ്മിറരിസം 
വരണം സര്വ്വഥാ അബദ്ധമവണെ 
നനു കാണിച്ചെഴതിയ റിപ്പോര്ട്ടി 
ന്നെവിടെപ്പോയി? ഒരു സമുദായ 

ത്തിനെ സമ്മര്ദുത്തിനദദേഫാ കി 
ഴടങ്ങി. റിപ്പോര്ട്ട സൂയ്യപ്പകാശമ 
കണ്ടു മില്ല. ഇതൊന്നും അരിയാതെ 
ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ നയം സ്വികരിച്ചു 

കൊണ്ടാണു പ്രസ്ലാവനക്കാര ഈ 
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ാമ്മോപദേശം ചെയ്യന്നത്. അ 
നവസരത്തില് ചെയ്ത അനു ചിതമാ 
യ ഈ പ്രസ്താവനയില് ഖേദിക്കയ 

ല്ലാതെ മറെറത്തു ചെയ്യാനാണു. 
ബാഗോളൃയര നേതാക്കന്മാരുടെ 

പ്രസ്താവനയുടെ പ്രാരംഭത്തില് പ 

റയുന്നു: [1 ]ലബ്൩ഠ ഡ്൨ 011൨൭7 
ഠഠ0൩൩ഥനദ ഗഠദസിടപ്൦൩ 1൨൭9 
(൦൩൧൦൦൨55) 1൧൦൭൦ 2൦ നോട” 
൬൭0 ൩൨൦ നഈല1൨0ഠ3 07 ഠലിട 
1൨ 9൩൨൮ ഡ൦൭ വിദല്ന൦ 170൩ 
01൩൭7 ഠ൭7ഠഡ്ാട." സഭകളുടെ പ്ര 
ക്ഷോഭണലക്ഷ്യവും മാര്ഗ്ഗവും വള 
രെ വ്യക്തമായി അതിന്െറ മേല 
ദ്ധൃക്ഷന്മാരും പ്രാതിനിധ്യസഭക 
ളാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ അതു ക 
ണ്ടില്ലെന്നു വച്ചാണു ബാഗ് ളു. 

നേതാക്കന്മാര് പ്രസ്താവന പുറപ്പെ 
ടവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വസ്തുതകളുടെ 

നേരെ എന്തിനിവിധം കണ്ണടച്ചു 
കാണ ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസആക്കി 

നോടുള്ള പ്രതിഷേധവും അതിനെ 
ചെറുക്കുന് തിനു പര അടച്ചിട്ട 
ന്ന മാര്ഗ്ഗവുമാ ണ ക്ര്സ്തുയസഭ 

കള് സ്വ കരിച്ചിട്ടള്ളതു്. മററ 
ചില സംഘടനകളും അതേ മാഗ്ഗം 

സ്വീകരിച്ച തിനാല് സഭകള് സ്വി 
കരിച്ച മാര്ഗ്ഗം തെററായിപ്പോകു 
മോ? സാമാന്യപ്രജ്ഞക്കുചേരന്നമാ 
ഗൃങ്ങളല്ലേ മററുള്ള വക്കും സ്വികരി 
പ്പാ൯ സാധിക്കും മററു വര്ഗ്ലി 
യ സംഘടനകളോട്ട ചേര്ന്നാണ് 
ഈ മാഠഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചതെന്നു പറ 

യുന്നതു” മനപ്പരര്വം വസ്തുതകളെ 
വളച്ചൊടികംകയാണ്. മററു സം 

ഘടനകള് വിദ്യാഭ്യാസപ്രശ്ന 
ത്തില് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നില ശ 
രികയന്നു മനസ്സിലാക്കി ക്രമേണ 

അതിനോട്ട് യോജിക്കയല്ലേ ചെയ്ത 
തര്. ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് 
നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങള് ഇവിടെ 
യാരും തന്നെ മനന്നുപോയെന്നു 
തോന്നുന്നില്ല. മററു സംഘടനകള് 

ഈ പ്രക്ഷോഭണത്തില് ചേരുന്ന 
തിനു മുമ്പേ ക്രിസ്തിയ പം 

മെന്റിലുക്ളൂ സ്ക്കൂളുകളാണ്ട്പ്രതി 
ഷേധസൂചകമായി അടച്ചിട്ടത്. 

മറെറാരു ഗുണദോഷാജനാധിപ 
തൃത്തിനെറ ചട്ടക്കൂട്ടിനെ ദരര്ബല 
പ്പെടത്തുന്നയാതൊരുപ്പവത്തനത്തി 
ല്ൃംമക്രെസ്തവ൪ ഏര്പ്പെടരുതെന്നാ 
ന്ന്. മുനാധിപതൃത്തിനെറ ചകട്ടക്കു 
ട്ടിനെയല്ല “ആത്മാവിനെ ' സംരക്ഷി 

ക്കുണമെന്നാണു ക്രൈസ്തവസഭ 
കളാഗ്രഹിക്കുന്നതത്. കേവലം ചട്ട 
ക്കൂട്ടില് നിന്നെന്നും പറഞ്ഞ്ട് യഥാ 

ഒ 

ത്ഥജനാധപത്യത്തിന്െറ വേരവ 
ക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ 
ഗവര്മെ൯റസഷ്ഠിച്ചു വരുന്നതു്. 

അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ 

അതിനെറ യഥാര്ത്ഥാവസ്ഥയില് 
നിലനിനത്തണമെന്നുള്ളതു” കേരള 
ത്തിലെ പ്രബ്ൃയദ്ധരായ ജനങ്ങള് 
പ്രത്യേക ഉപദേശങ്ങള് കൂടാതെ 
തന്നെ എന്നും അനുസ്മരിക്കുന്ന 
താണ്. ഡെമോകസിയയടെ മാലി 
കപ്രമാണം, ഓരോരുത്തര്ക്കും ഉത്ത 
മമായതു” മററാരേക്കാളും അവര 
വര്ക്കറിയാം എന്നാണല്ലൊ. എ 
ന്നാല്കമൃണിസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
സകലലോകത്തിനും നല്ലതെന്തെ 
ന്ന് കമ്ൃണിസ്ത്റപാര്ട്ടിക്കറിയാം 
എന്നാണ്. അതിനാലത്രേ ഡെ 
മോക്രസിയയടെ സത്തയെ ഏകാധി 
പതൃത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കണമെ 
ന്നു സഭ അഭിലഷിക്കുന്നതു്. ചട്ട 
കൂടിനെ സംരക്ഷിച്ച കൊണ്ടു് ജനാ 
ധിപത്യത്തിനെറ സത്തയെക്കെട്ട 
ത്തുന്നത്” പഎങ്ങനെയാണെന്നുകു 
റച്ചു ദുരത്തിരിക്ക നവരേക്കാള് അ 
ടടത്തിരിക്കന്നവര്ക്കാണറിയാവു ന്ന 
തര്, ഡെമോക്രസിയില് സ്വതന്ത്ര 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും, അസോസ്യേഷ 
നും ഉള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്നു 
അതിനെപ്പററി പഠിച്ചിട്ട ലാ 
കിനാ വന. 
രിച്ചെഴതിയിട്ടണ്ട്. ഈ പ്രാഥമി 
ക പാഠങ്ങള് ഇവിടെയുളള ക്രി 
സ്തീയ നേതാക്കള്ക്ക് ആതും ഉ 
വദശിച്ചകൊട്ടക്കണമെന്ന് തോ 
ന്നുന്നില്ല, 

വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രവും സാമൂഹ്യ 
ന്തിയം നിലനി “ത്തുവാനുതകുന്ന 
രാഷ്ട്രയ സ്ഥാപനങ്ങളെ നില 
നിത്താന് ക്രൈസ്തവര് കടപ്പെ 

ടടവരാണെന്നുള്ള പ്രബോധനവുംപ്ര 
സ്താവനയി൪ല് കാണുന്നു. അതു വ 
ളരെ ശരിയാണുതാനും. അതുകൊ 
ണ്ടാണുസ൩ഭ ബോധപൂര്വം അവ 
യയടെ നിലനില്ലിനുവേണ്ടി ഭനത്ൃയ, 

ത്വം കൊട്ടക്കുന്നതു”്. ഇവിടെ വ്യ 

ക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും, സാമൂുഹൃനിതി 
യം ഏതു വിധത്തിലാണെന്ന ഈ 
താഴ്വരയിലെ രാഷ്ട്രിയച്ചൃട്ട് 

ദിനംതോറും അനുഭവിക്കുന്നവക്ക 

ല്ലേ അറിയു. തെരുവില് വച്ചു തല്ലി 
ക്കൊന്നാല് കേസ്സറരജിസ്റ്ററ ചെയ്യ 
ന്നതിനു വിവേചനം കാണിക്കുന്ന 
ഒരു പരി ന;സ്ഥിതിയാണിവിടെ യ 

ഉളതു്.അങ്ങനെയുള്ള പരിതഃ;സ്ഥി 
തിയിലാണോവ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യ? 
സാമൂഫൃനിതി രാജ്യത്തെ ഏല്ലാ 
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വിഭാഗ്ങള്ക്കും ലഭിക്കേ ന്ഭ തല്ല. 
അതു” ഒരു വദഗ്ഗത്തിന്നെറ കുത്ത 
യാകുമ്പോള് സാമൂഹ്യ നീതിയാ 
ണോ അനിതിയാണോ എന്നു പ 
രിശാധിക്കേണ്ടതാണ്. സഭ സാ 
മുഹ്യനിതിക്കോ വ്ൃക്തിസ്വാത 
നത്രത്തിനോ വിലങ്ങടിച്ച നില്ക്കു 
ന്നുണ്ടെങ്കില് അതു് ച്ൃണ്ടിക്കാണി 
ക്കുന്നതു” ഉചിതമായിരിക്കും. ഇവി. 
ടെ വൃക്തിസ്വാതന്ത്യത്തിനും നി 
തിക്കും വേണ്ടി പോരാട്ുന്നതുല്് ഈ 
രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങ 
ളാണെന്നുകൂടി പ്രസ്താവനക്കാ 
രോര്ക്കുന്നതു കൊളുളാംം 

പ്രസ്താവനയുടെ മറെറാരു 

ഭാഗത്തു പറയുന്നു ഈ ഗവര്മെ൯വു 
അധികാരത്തില് വന്നതു് ജനാധി 
പത്യമാര്ഗ്ഗുത്തല് കൂടിയാണെന്നു. 
അതിനു കാരണമായിത്തീര്ന്നതു* 
അവര മതസ്വാതന്ത്രയവും, സാമു 

ഫയ നിതിയയം, നിയമവാഴ്ചയും നി. 
ലനിരത്തുമെന്ന ജനങ്ങളുടെ വി 
ശ്വാസമായിരുന്നു വെന്നും തുടര്ന്നു 
പ്രസ്ത:വിക്കുന്നു. വാദത്തിനുവേ 
ണ്ടി അതു സമ്മതിച്ചാല് തന്നെ: 

ഇന്ന് മതസ്വാരന്ത്രത്തിന്മേലും 
നിയമ വാഴ യിലും ക്യ്യേററം നട. 
ത്തുന്നതിനെന മറുപടിയാണുള്ളു 
തൂ്.ക്ഴ”ഞ്ഞ ണ്ടുവരഷത്തെ ഭരണ. 
ത്തിന്നിടയില് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നുക്ശേ 
സംരക്ഷിക്ക പ്പെടുന്നില്ല എന്നു മാത്ര. 
മല്ല അവ അപകടത്തിലാണെന്നു 
കൂടി ജനങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയതി 
നെറ ഫലമാണി പ്രക്ഷോഭണം. 
ഫ്എന്തു വന്നാലും തരക്കേടില്ല. 
നിയമപ്രകാരം അധികാരത്തില് വ 
ന്നതിനാൽ ജനാധിപതൃശി ക്ഷണ. 
ത്തിനെറ പേരില് കാലാവധി വ 
രെ പ്രതിഷേധ ത്തോടെയെങ്കിലൂമ 

കിഴടങ്ങിയിരി ക്കണ മെന്നാണ് 
ബാഗഗ്ലൃര നേതാക്കന്മാരുടെ രാ. 
ഷ്ട്രിയോപദേശം. ഇതുബഹുവി: 
ചിത്രം തന്നെ. അസബോേ്ളിയില് 

ഒരു ചെറിയ നൃനപക്ഷത്തോടെ 

അധികാരത്തില് വന്ന മന്ത്രിസഭ 

തൂ എതിരായി ബഹുജനമുന്നേററം 

ഉണ്ടായെന്നു കാണുമ്പോള് ജനായ 
ത്തമാഗ്ഗത്തില്ക്കൂടി തരങ്ങുപ്പോകു; 

മല്ലോ. അതുക: ണ്ട് രാഷ്ട്രതന്ത്രം 

ജ്ഞനായ പണ്ഡിറ൮ നെഹ തെര 

ഞ്ഞെട്ടപ്പാണു് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏ 

ക പരിഹാരമെന്ന് അസന്ദിഥ് ദ്ധ 

മായി പ്രസ്താവിച്ചതു, അതൊന്നും 
കണ്ടില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ക്രി 
സ്ത്ൃയ൯ നേതാക്കന്മാര് ഈ ഗുണ 
ദോഷാ നല്കുന്നതു്. ഈ അടുത്ത 

ചര് ച്ചുവീക്ക ലി 



റ 
മാണു് 

1. ഈഡന് രാജി വച്പതു” ഭൂരിപ 
ക്ഷമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഉഇഉന്ഡ്യ൯ 
പാര്ലിമെന്റു ഹിന്ദ്രകോഡ്ബി 
ല് മാററി വച്ചതു” ഭൂരിപക്ഷത്തി 

ന്െറ കാവുകൊണ്ടോ ബഹുജനാ 
ഭിപ്പായത്തെ ആദരിച്ചോ? 

ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്തീയ നേതൃ, 
ത്വം, പള്ളിക്കൂടം അടച്ചിട്ടതിലും, 

പള്ളിട്ടത്തില് പോകാതിരിപ്പാ 
൯ കുട്ടികളെ നിര്൪ബന്ധിച്ചതിലു 

നേതാക്കന്മാമ്ഒ ഖേദം. അ 
തുകൊണ്ട് അവര് “സ്ഥാപിത താ 
ല്പ്പര്യക്കാരും" വര്ഗ്ലിയതക്കാരുമാ 

“യിപ്പോയി. ഇവിടുത്തെ സഭകളുടെ 
വ്രതിഷേധം വിദ്യാഭ്യാസ ആക് 
ററിനോടാണ്. അതു മാററിക്കിട്ടാ 
നുള്ളു അക്രമരഹിതവും ന്യായപു വവ 

“വവ്ൃയമായ നടപടിയാണ് സഭ സ്വ 

കരിച്ചത്”. സഭയായി വിമോചനസ 

മരത്തില് നേരിട്ട പങ്കെട്ടത്തിട്ടില്ല. 
അവരുട ഉദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനു 
'ഇതില്കുറഞ്ഞ എന്തു പരിപാടിയാ 
ണ് നിര്ദ്ദേശിക്കുവാനുള്ള തെന്നും 
വിനീതമായി ചോദിക്കയാണു്. നി 
'യമത്തിന്െറ വഴിയില്ക്കൂടി പരി 
ഹാരം നേടാമെന്നും പ്രസ്താവന 
ണില് ഒരു സൃചനയണ്ട്. അതുകൊ 
രിന്്ടു തങ്ങള്ക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ആ 

ക്ററിന്െറ കീഴില് സഭയുടെ 

സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവത്തിക്കാ൯ നി 
“വാഹമില്ലെന്നു പറയുന്നതു എങ്ങ 
“ഒന അസംശതമായിത്തിയം. അതി 
നുള്ള സ്ഥാതന്ത്ര്യം സഭകള്ക്കുണ്ടെ 
ന്ന് കനാധിപത്യത്തിന്െറ പ്രാഥ 

മികപാഠങ്ങള് മനസ്സ്സിലാക്കിയിട്ടു 
കള ആരും സമ്മതിക്കുന്നതാണട്. 
മേശസ്ത്കു ചുററുമിരുന്നു ഇക്കാരൃത്തി 
നൊരു പരിഹാരം തേടണമെന്നു 
കള ഒരഭ്ൃത്ഥനയോട്ടകൂടെയാണ് 
പ്രസ്താവന. ഉപസംഹരിങക്ക 
ന്നതു”. ആക്റവ്് നിലവിൽ വച്ചു 
കൊണ്ടുള്ള അഡ്ജസ്ത്രമെന്റിനു 
വേണ്ടിയാണു” ഗവരമ്മെന്റ്് പ്പ 
തിപക്ഷങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതു”. എ 
ന്നാല് വദ്യാഭ്യാസബില്ലിന്െറ 
ഡ്വാരധഭദശമുതല് പ്രതിഷേധം പു 

ഛപ്പെട്ടവിച്ച ക്രിസ്തീയ സഭാനേ 
തൃത്വത്തെ ഈതി പഠത്താമെന്നുളൂകൂ 

ഒരു സമീപനമാണ് ഗവര്മെന്റി 
നുണ്ടായിരുന്നതു്. ഒട്ടവില് ബില് 
നിയമമായി, ബന്ധപ്പെട്ട റളൂുകളും 
സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷാ വിണ്ടും മേശ 

ക്ലു, ചുററുമിരുന്നു ആലോചിക്കാമെ 

ന്നുള്ള ഗവര്മ്മെന്റിന്െറ ആത്മാ 
ത്ഥതയില്ലാത്ത ആഹ്വാനത്തിനു സ 
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കാലത്തു” ബ്രിടിഷ, പധാന 

ഒരു നല്ല 

ന്ത ദിത് വിദ്യാ: വാസം 
യോഗ്യന്മാരെന്നു തെളിവുകിട്ടാതെ ആര്ക്കും പട്ടംകൊട്ടക്കുക 

യില്ലെന്നതത്വം നിര്ബന്ധിതമാക്കണം 

പാലക്കാട്ട യോഹന്നാന് കത്തനാര് 

(മലങ്കര എപ്പിസ്ക്കോപ്പുല്സി 
ന്നഡിനന്െറ പ്രസിഡന്വ്സ് തിരുമ 

നസ്സിലെയും അംഗങ്ങളായ വന്ദ്യമേ 
ല്ട്ടക്കാരുടെയും പയ്യാലോചനഷ്ക്കും 

തിരുമാനത്തിനുമായി ലേഖകന് സ 
മര്പ്പിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മോറാണ്ടത്തി 
ന്െറ അച്ചടിച്ച പ്രതി ഇവിടെ 
ലഭിച്ചതു” താഴെ ചേര്ക്കുന്നു) 

സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധി ആശ്രയി 
ച്ചിരിക്കുന്നതു സര്പ്പപ്പധാനമായി 
അതിലെ പട്ടക്കാരേയാണ്ട്. പട്ട 
ക്കാര് കിലത്തിന്നൊത്തു ജീവിക്കാ 
൯ പ്രാപ്ഛരായിരി കണമെന്നതാ 
ണു് പ്രധാനസംഥതി, മുന്കാലങ്ങ 

ളിലെപ്പോലെ, അല്പം സുറിയാനി 
ഭാഷ മാത്രം വല്ല കുടിപ്പ്ളിക്കൂടങ്ങ 
ളിലും കയറിയിറങ്ങി നടന്നു വശ 
മാക്കി, ഇടവകക്കാ മഒടെയും ഇടവക 
മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരുടെയും സേവ 

പിടിച്ചു പട്ടമേററു തൃഘ്ജിപ്പെടേണ്ട 
കാലമല്ലിതു”്. സ്വറിയാനി പഠിക്കാ 
നെന്നുകള്ള ഭാവത്തില് ഏതെങ്കിലും 

അച്ചന്മാരെ സമീപിച്ചു അവരുടെ 

സൌകര്യം നോക്കി കുറച്ചുനാള് ക 
ഴിച്ചുകൂട്ടി യഥാത്ഥത്തില് മലയാള 
ത്തിലുമൂള പുസ്തകങ്ങള് തഴക്കിക്കൊ 

ണ്ട് പഠിത്തം പൂത്തിയാക്കി എന്നു 
അഭിമാനിക്കയാണു് ഇപ്പോഴത്തെ 
പതിവ് പട്ടക്കാക്കു അവശ്യം വേ 
ണ്ടതായ വേദശാസ്തൃത്തിന്െറ നില 
ത്തെഴ്തത്തുപോലും പാിക്കയൊ കാ 
ണ്കയൊ ചെയ്യാന് സൌകര്യപ്പെ 
ട്ടകയില്ലെന്നു മാതമല്ല, അതിന്െറ 
ആവശ്യകത അങ്ങിനെയുള്ള വക്കു 
ബോദ്ധ്യവു മല്ലാതാ ണിരിക്കന്നതു്. 
ദൈവസഹായത്താല് നമുക്കു 

വൈദികസിമ്മ നാരിയും 
അതീിന്നിണങ്ങിയ പ്രിന്സിപ്പാള് 

ഭ വിണ്ടും കീഴടങ്ങണമെന്നുള്ള 
അഭൃത്ഥന രാഷ്ട്രീയമായോ വേ 
ദ ശാസ്ത്രപരമായോ അര്ത്ഥവന്താ 
ണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും 
വ്വരച്രണത്തിനു വെമ്പുന്ന സക്കാ 
രിനു ഈ പ്രസ്താവന മൂലം ആ 
ത്ൂയ്യം ലഭിച്ചു എന്നും അതിനു ത 
ങ്ങള് കാരണക്കാരായിതിന്നു എ 
ന്നും അതിന്െറ പ്രണേതാക്കള് 
ക്കും അഭിമാനിക്കാന് വകയുണ്ട്. 

തിരുമേനിയ്യാ മല്ലാന്മാരും ഉണ്ട്ട്. 

ആ സിമ്മനാരി അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെടു 
ത്താന് വേണ്ട സത്വരനടപടികള് 

അഭിവന്ദ്യപിതാക്കയാർ കൈകാ 
രൃംചെയ്തു യഥാത്ഥികരിച്ചു വരുന്ന 
തു സഭന്തകും സഭാഗഗങ്ങള്ക്കും അഭി 
മാനകരമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു”്. സഭ 
യില് നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ഭരണഘട 
ന സഭയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും 
പാലിക്കേണ്ടതു മുഖ്യാവശ്യമാണെ 
ന്നുമുള തു അവിതര്ക്കിതമായ സംഗ 
തിയാണല്ലൊ. എത്ര നേതൃസ്ഥാന 
ത്തിരിക്കുന്നവരായാലും, അതു പാ 
ലിക്കുന്നതു് അവര്ക്കു മഹിരയ്യം, 

അതു് അവഥണിക്കുന്നിടത്തോളും 
ബഹഹമാനക്കുറവുമാണ്ട്. 

ഭരണഘടന നൂററിപതിനൊ 

ന്നാം വകുപ്പ് സശൂദ്ധം പരിശോ 
ധിക്കുമ്പോള് മനസ്സിലാകുന്നതു “ആ 
വശ്യമുമുള വൈദികപഠനത്തിന്ത 
ശേഷം പട്ടത്വത്തിനു യോശഥൃന്മാരെ 
ന്നു സിമ്മനാരി പ്രിന്സിപ്പാള് 
സര്ട്ടിഫിറെറു കൊട്ടക്കുന്നതായാ 
ല് ഇടവകമെതാപ്പോലിത്തായൊ 

മലങ്കരമെത്രാപ്പോലിത്തായൊ യു 
ക്താപോചെ അവര്ക്കു പട്ടം കൊ 
ടടക്കുന്നതും ആകുന്നു'"എന്നിപ്പ കാരമാ 
ണര്. ഇതു് അസന്ദിഥ്ദ്ധമായ ഭാ 
ഷയില് ചേര്ത്തിരിക്കുന്നമും, ഒഴി 
കഴിവു നിര്ദ്ദേശമില്ലാത്ത ഉമായ 
വ്യവസ്ഥയെന്നു നിലക്കു തദ്വിപ 
രീതമായി ആരെങ്കിലും ആക്കെങ്കി 
ല്യാ പട്ടംകൊട്ടക്കാന് പാടില്ലല്ലൊ. 
എന്നാല് ഇക്കാലം ഒരു പരിവത്ത 
നഘട്ടമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ഇ 

രേവരെ പലവിധത്തിലും പഠിത്തം 
നടത്തി പോന്നിട്ടുളുള വര് ണ്ട 
ക്മാമ. അങ്ങിനെയൃള്ളുവരെ ഉദദദ 
ശിച്ചു കോളജധികൃതരോടാലോചി 

പി താക്കുന്മാര ഒരു ഇടക്കാലപ 
ദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാണട്. അതീ 
നു വല്ല കാരണവശാലും താമസം 

നേരിട്ടന്നതായാല്ലാ പട്ടത്തിന്നു വരു 
ന്നവരെ വൈദികസിമ്മ നാരി 
പ്വി൯സീപ്പാളിന്െറ അട്ടക്കുലയമയ്ക്ക 
യും,അദ്ദേഹം പ്രത്യേകപരിക്ഷകള് 
നടത്തിയൊ യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നു 

മററുവിധത്തിലൊ പട്ടത്തിനു യോ 

൭ 



വ0ര്ത്തകളം 
ി മ ബിഷപ്പു ലിപ്പ, 

ഉത്തരകേരള മഹായിടവകയ്യടെ 

ബിഷപ്പായിരുന്ന റൈറവ് റവ. 

റിച്ചാരഡ് ലിപ്പ് തിതമേനി ആ 
സ്സ്റേലിയായിലെ ““മെല്ബോണണ്ണ്"' 
സഭയ്യടെ ഉ പാദ്ധ്യക്ഷനായി നിയ 

മിക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു് ആ ഉദ്യോ 

ഗം സ്വികരിക്കയയം ഉത്തരകേരള 
മഫായിടവക ബിഷഫപ്പംസ്ഥാനം 

രാജിവയ്ക്കുകയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

ഗ്ൃരെന്നു ബോഭദ്ധ്യപ്പെടുന്നവക്കു 
സ്സര്ട്ടിഫിക്കററു കൊടുത്തയന്ത്കുയും, 

അല്ലാത്തവരെ തക്കു ഒ്ലാസ്റ്റില് 
ചേര്ത്തു പഠിത്തം പൂത്തിയാക്കി 
അവസാനപരിക്ഷ നടത്തി സര്ട്ടി 
ഫിക്കററു കൊട്ടക്കയം അങ്ങനെ 
പട്ടംകൊട നടത്തുകയം ചെയ്യാവു 

ന്നതും ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മല 

യിത് കുരിശു ദയറായില് പഠിച്ച 
കൊണ്ടിരിക്കന്നവറ മാര ക്ീിമി 
സ്തിതമേനിയടെ സന്നിധിയിലെ 

ത്തി ഇ ന്്റവ്ൃവിന്നു വിധേയരായാ 
ല് തിരുമേനി നിശ്ചയിക്കുന്ന ക്ലാ 
സ്ത്റിര ചേരക്കാമെന്നു പ്രിന്സി 
പ്പാള് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ, പ്രസിദ്ധം 

ചെയ്തുതുവളരെ ഉചിതമായിട്ടണ്ടു്. 

അതു തിരെ അവഗണിച്ച എങ്ങ 
നെയ്യം വട്ടം കൈക്കലാക്കിക്കൊ 
ളാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തോടടകൂ 
ടി അവരവക്കിഷ്ടമുതുള പ്രകാരം 
പഠിത്തം തൃുടരുന്നവരുണ്ടെന്നാണറി 
യ്യന്നത്. സഭയിലെ നിയമങ്ങള് 

തത്ക്കാലം ശരിക്കു നടക്കാന് 

പോകുന്നില്ലെന്നുള്ള അഹങ്കാരമ 
ല്ലെ അവരെ നയിക്കുന്നതെന്നേ 

ന്യായമായി സംശേയിപ്പാ൯ വഴിയു 

ള്ള. ചിലക്കു " യഥാത്ഥത്തില് വല്ല 
അസൌകര്യങ്ങളും കണ്ടേക്കാമെങ്കി 
ല്യം, രഓന്നത്യമേറിയ വൈദികപദ 
വിയ്യടെ വില പ്രത്യക്ഷത്തില് ഇദി 
ച്ചതാഴ് ത്തുന്ന യാതൊന്നിനും കൂട്ട 

നിത് ക്കാന് ആതമുണ്ടാകയില്ലെന്നാ 
ണു് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. 
ഏതുനിലയ്ക്കും പട്ടത്വത്തിന്നു 

യോഗ്യനമ്മാരെന്നു നിയമപ്രകാരം 
തെളിവുകിട്ടാതെ പട്ടത്വം നന്കു 

ന്നതല്ലെന്നുത്തു നിശ്ചയദാര്ഡ്യ 

ത്തോട്ടകൂടി ചുമതലപ്പെട്ടവര് വ 

ത്തിച്ചാല് എല്ലാം ഭാഗിയായി കാ 
ണവാമനിടയാകുമെന്നു നമൃക്കാശി 

കാമ, 
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ന്ത ന്ത് 

ധം പ്പ [₹" ളു 

ജനന നിയന്ത്രണം 

യയണൈററഡ്* സ്റ്റേററ്സിനെ 
യണൈററഡ് പ്രിസ്ബിററീറിയ 
ന്സഭയ്യടെ. ജനറല് അസംബ്ളി 
ഇന്ഡ്യാനാപൊലിീസില് ചേര്ന്നു 
അടുത്തവര്ഷത്തെ മോഡറേറററാ 

യി ഡോ. (൨൮) ആര്തര് എല്. 

മില്ലറെ തെരഞ്ഞെട്ടത്തിരിക്കുന്നു. 

ജനനനിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ചു 
അസാംബ്്ളി പാസ്സാക്കിയ പ്രുമേയ 
ത്തില് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 

“ക്രിസ്ലീയവിവാഫത്തില് ലൈ 

ഗികജീവിതം തന്െറ മക്കള്ക്കായി 
ദൈവം ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ 
ണര്. അതു മനുഷ്ൃജീവിതത്തിനെറ 
സാന്മാഗ്ലികമ:യ നിഷ്ക്രയ (നൃ 

ട്രല്) ഭാവമല്ല, സന്തത്യല്ലാദനം 
പോലുള്ള എന്നെങ്കിലും കാരണം 
വറഞ്ഞു, ന്യായികരിക്കേണ്ടതായ 
ഒരു തിന്മയയമല്ല. ഡോക്്ടറന്മാര് 
അംഗീകരിക്കുന്ന കൃത്രിമഗര്ഭനി 

രോധനോപാധികളുടെ ഉപയോഗം 
കുട്ടംബത്തിന്നെറ ആദ്ധ്യാത്മികവും 
വൈകാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ 
ക്ഷേമത്തിന് സഫായകമായേക്കുര.”' 

ലോകഅഭയാര്ർത്ഥിവര്ഷം 

ലോകഅഭയാത്ഥിവര്ഷം ഒ 

ദ്യോഗികമായി കഴിഞ്ഞവാരം ആ 
രംഭിച്ചു ലോകമോട്ടാകെയുള്ളൂ ക്രി 

സ്ത്യാനികുളും യഹൂദന്മാരും മുസ്ള। 
ങ്ങളും അതിനൊ വിജയത്തിനുവേ 
ണ്ടി പ്രാരത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി 

ഐക്യരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആഭിമു 

ഖ്യത്തിലുകൂളു ഈ പരിപാടി യുദ്ധം 
മൂലമോ രാഷ് ട്രിയസാഭവങ്ങളാ 
ലോ ഭവനരഹിതരായവരെ ഒരു 
പൃതുജിവിതം. ആരംഭിക്കാന് സ 
ഹായിക്കുന്നതിനു ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള താ 

ഞ്ഞ്. 

ഡോകടര് കെയിത്താന് 
അനേകവറഷങ്ങള് ഇന്ത്യയില് 

ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രയ 
ത്തിച്ച കൊണ്ടിരുന്ന റവ. ആര്. ആ 
൪. കെയിത്താന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ദിരഘകാല സേവനത്തെ പുരസ്ത്കരി 
ച്ച് ഷിക്കാഗോ തിഃയാളജിക്കല് 
സിമ്മനാരി ഡോക്ടര് ഓഫ് ഡിവി 
നിററി(ഓണററി)ബിരുദം നല്കി 

യിരിക്കുന്നു. ശ്രി. കെയിത്താന് സി 
മ്മനാരിയയടെ ഇക്കഴിഞ്ഞബിരുദദാ 
ന സമ്മേളനത്തില് കോണ്വൊക്കേ 

ഷന് പ്രസംഗം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 

മതത്തിലെ ആധ്യനയിക 
പ്രവണതകറം വി 

ബാഗ് ളു, യണൈററഡ് ത 
യോളജിക്കല് കോളജില്വെ ച്ച്, 
*“മത_സമൂഹ പാനം സംബന്ധി 
ള്ള ക്രിസ്ത്യന് ലം 99: 
ആഭിമുഖ്യത്തില് ആഗസ്റ് 
മുതല് 14 വരെ ഒരു മല 
സ് നടത്തപ്പെട്ടന്നതാണു്. "“ഇന്ത്യ, 
യിലെ ആധ്യനികകാല മതചിന്ത 
യിലെ ആധ്യരനിക പ്രവണതകള്” 
എന്നതായിരിക്കും പഠനവിഷയം. 
വൈദിക, മിഷ്യനറിമാര്, അന്മേ 
നികളായ സ്ത്രീപുരുഷദ്മാര് എന്നിവ 
ക്ഒ പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കും. ആ. 
പേക്ഷിക്കേണ്ട മേല്വിലാസം:-- 
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ഒരു ച്ൈസ 

പബ്ളിക് ലൈബ്രറികള്ക്കു. 
വേണ്ടി ആളൊന്നിന് യു ണൈററ 
ഡ് സ്റ്റേററ്സ് 4.55 രൂപയ്യം ബ്രി 
ട്ടന് 3.95 രൂപയും പ്രതിവര്ഷം 

ചെലവാക്കി ക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്ന 
തു്. എ നാല് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ഈ 
വിഷയത്തില് ചെലവഴിക്കുന്ന തക. 
ആളൊന്നുക്ക് ഒരു പൈസയില് 
താഴെയാണ്. 

സറ യാനിള ന കാ 
യ്യദമാ? 

പത്രാധിചര്ക്കുള്ള കത്തു് 

പോഠം വവഗീസ് ശെമ്മാശ്ശൂ. 

നു” മവപടി 
സര്, 

റവ. ഡീക്കന് പോള്വറുഗീസ് 
എനെറ സത്യദീപം ലേഖനത്തെ. 
വിമര്ശിച്ചു ചര്ച്ചുവീക്കിലിയിൽ. 
എഴുതിയിരുന്ന ലേഖനങ്ങള്ക്കു മറു 
പടി പറയാന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. 
ചര്ച്ചുവീക്കിലിയില് അവ പ്രസി 
ദ്ധപ്പെടുത്താനിടയില്ലാത്തതു കൊ 

ണ്ട് ത്യ റ്രസിദ്ധം 
ചെയ്യുകയാണ്ട്. ജൂലൈ .2 മുതല്. 
ആരംഭിക്കും. എനെറ ലേഖനങ്ങ 

ന കോപ്പികള് ചര്ച്ചുവിക്കിലി 
ക്കു” അയയ്ക്കാന് ഏര്പ്പാടടചെയ്യാം. 
അവ പോള്വറവറുഗീസ് ശെമ്മാശ്ശു 

നു് എത്തിച്ചുകൊട്ടക്കണമെന്നപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു. 
ഞാന് മവപടി എഴുതുന്ന കാര്യാ- 

ഒരു കുറിപ്പായിട്ട ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

യില് ചേക്കാന് അഭ്ചര്ത്ഥിക്കുന്നും 
റ൮. സി. എ. ഏബ്ബഫാകം 

നിര്മ്മലാ കോളുജ്, മൂവാററുപുഴ. 

വര് ച്ചുവീക്കിലി 
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൧.0 1ട ബ്വ്ഠ7ഠഠറി, ൧൦ 7ടെധിയ്ധി! 0൭ 
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൦ നദഥിട (0 11൨൦ ൫0ന് വ് ൨൦ 
8൭൦ 2 ഴ് ൧൧൦൨ ൯൩൦ 81, 1:01 
൦ ൧07ഠമളഠബ്ട(ട ൮ ൨൦ 01 ന ൨൩197 
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റിസ മ ത11പഠയട ലിടമടഥട 2 ഠില്യ- 
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നാഥ ഠന൩ഥ്ട നിഴ ഠറ്ധദേധിഠന 
ന2ന9ഇനണന യടട ചിന്നല 10൨ ൩൦ 2൧൦ 
119൦, 1 സട റധിഴ നാദം ധ്യാ ൦ 
11 ]ടെ 17 ണ൩൦ഠ 1/0. 

(മ) 1൩ 3ട ൧6 ൯൦ നനധ- 
വടട ൧ ന്ന്ട്മ 10റിദട സലം ദാലി 
൬൬111൨ സി 1൨9൦ ഠാനല്യാറ (01൧൦൧ 
൩ഠ7ലി ഫറ നിസി വചി (0 ൨൨67 
ലധടഇഠ ലാറ ഡല റ്ന്ഡഥ 0 1൨൦ 
൬05 ധ൧൧1695൭൦ മടി ൨ റിടറിറ്നള 
20% (0 7൭00൦൩ ॥6 ട൦൨ഠ0ഠിട ഡബിംടട 
0൦ ൧0 യഡടട ഡ്മ 0 ടഡ്ല്ധിം 
20011 ചേലഠനട നദറ൦ 11൨൦൦൩. നി്വ്ട 
റിലവട1ഠന സട ചി: 10൭ പി] ൯൦ 4ന൧ഠ7- 
൧ ന്ധ നടട ൧ ൪൨൦ ല്ലം 1൨ 17 
ട്ടി 0ഠ്ഥലിട ഫറ റ്ഠനമ്സ്ഥംടട 
ഠ7 ൧ടട൦ണ॥0116ട ൦7 നദനഈ൦൦ റില് 
0ഥ മഠ 20700൨ ദ്ടഡേടടിഠന- 11൦ 

ലിറ 13! 10005 വ് ന ൩ 

കഴ ൭൦1൦0 0൩137 0൧ 5൨ റ൦വട। 

2 ട10ധ10 റിദ ൦ യ. ഠ൦751ഠറഥര് 20 

ല് ൦ ധലടെ 1൨൭5 ടാ 0 7 

681107 23വിശ്നള ല് “ടനേല്ട: 15 
വട പിഠടധട ധ് ടവഠഠിട നമ 1ഠലിലി4് 

ഇ൦ഗിലാിട 127 ൦ ൩൭൭൦ ഭയ 

001497 ല് ൦ ഒച്രം ൨൧ ഠഥ വിട്ഥ- 

ഉധിട1ി 12ന്ചിഠട 117.നഠട പി 

(ടം മട നായി സേണേനല്ടഥം 
ഇറ 5 ൭ വബലഠനി്ഥ വ്വ നട ൧- 

(ണടട്രടം 02൦ ദിഠടട മഠ ധഥഠ൦ട/നഠര് 

010൧ ലാ ൦ ചിന 0, ഠഥ൦്ല്ിട 20 
ടല സറ ഠോേപന്ഥസലി്ടന 00൩൦9 ൨ 
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00൦3 സീാ൦൨൦2 ൩9൦ നാട ൨൦ 
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2൦൬7ലെ ൯൦ ഠ1ധ്ദ] 00110 മനി ദലിഠട 
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